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01 ANSLUT EN SPELKONTROLL  
TILL DIN ANDROID-ENHET

INNAN DU STARTAR APPEN 
Vi stöder Android-telefoner med 2 GB eller mer i minne och Android 
5.0 (L) eller senare. Och vi rekommenderar att du ansluter till ett 
5 GHz WiFi-nätverk för bästa upplevelse.

För bästa spelupplevelse rekommenderar vi en Bluetooth-spelkontroll, till 
exempel NVIDIA SHIELD-kontrollen, Glap, Razer Raiju Mobile, Razer Junglecat 
eller SteelSeries Stratus Duo – och en spelkontrollklämma som kan fästas på 
telefonen. Besök vår kunskapsbas för en fullständig lista över spelkontroller 
som stöds. 
 

Obs! Det går inte att spela vissa spel i Android-appen om du inte 
har anslutit en spelkontroll eller ett trådlöst tangentbord/en trådlös 
mus.

https://www.nvidia.com/sv-se/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 KONFIGURERA GEFORCE NOW  
PÅ DIN PC OCH MAC

Konfigurera GeForce NOW på en PC eller Mac först. Du kan då logga 
in på digitala butiker med ett fysiskt tangentbord och en mus. När du 
sedan startar ett spel på Android är ditt NVIDIA-konto redan anslutet 
till den digitala spelbutiken. 

Vi rekommenderar dessutom att du först spelar dina favoritspel på PC 
eller Mac, eftersom spelen då visas i avsnittet Mitt bibliotek så att det 
är lätt att starta dem i Android-appen.

LOGGA IN

LOGGA IN

E-postadress

Lösenord



03 FORTSÄTT SPELA DINA 
FAVORITSPEL DÄR DU SLUTADE

När du har loggat in på ditt NVIDIA-konto på telefonen startar du 
snabbt ett favoritspel i avsnittet Mitt bibliotek eller bläddrar igenom 
biblioteket med spel som stöds.  
 
Du kan också helt enkelt söka efter spelet du vill spela. När du har 
spelat spel på Android visas de i Mitt bibliotek. 

Spel 1 Spel 2 Spel 3 Spel 4

Mitt bibliotek

Utvalda

GeForce NOW
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Action och äventyr

Mina spel



04 SKICKA KOMMENTARER

Berätta vad du tycker om appen genom att skicka feedback 
till oss i appen (gå till Inställningar och välj Skicka 
feedback) eller genom att skicka ett e-postmeddelande till 
GeForceNOWAndroidfeedback@nvidia.com  

Skicka kommentarer

SKICKAAVBRYT

Hur skulle du betygsätta GeForce NOW?

Beskriv ett problem eller föreslå en förbättring

Vilken typ av feedback är detta? 

Problem Begäran om funktion

Begäran om spel Övrigt

mailto:GeForceNOWAndroidfeedback%40nvidia.com?subject=
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