
# Kliknutím objevujte
App



01 Začínáme
Jak stáhnout aplikaci

Uživatelé
Androidu

Uživatelé
iPhone

Krok 1 - Vstupte do Playstore na domovské
obrazovce
Krok 2 - Na vyhledávací liště vyhledejte „Royal Enfield 
App“
Krok 3 - Klikněte na „Instalovat“

Kompatibilita: Android 8 a vyšší

Krok 1 - Klepněte na App Store na domovské obrazovce
Krok 2 - Na vyhledávací liště vyhledejte „Royal Enfield App“
Krok 3 - Klepněte na aplikaci., Klepněte na ZÍSKAT a potom
klepněte na INSTALOVAT. ...
Krok 4 - Pokud se zobrazí výzva, dokončete instalaci přihlášením
do „iTunes Store“

Kompatibilita: iOS 11 a vyšší



01 Začínáme
a) Jak se zaregistrovat jako nový uživatel

04 Zadejte OTP přijaté na vaše
registrované číslo mobilního
telefonu

01 Po instalaci aplikace klikněte
na tlačítko Přihlásit se na
domovské obrazovce

02 Do všech polí zadejte své
údaje. Klikněte na tlačítko
registrace

05 Počkejte na potvrzovací
obrazovku. Nyní jste
zaregistrováni jako uživatel. 
Pokračujte v přístupu k aplikaci.

Kroky pro vytvoření účtu na webu zůstávají stejné jako v 
aplikaci Royal Enfield.



01 Začínáme
b) Přihlaste se po registraci

01 Zde je uvítací obrazovka
aplikace RE. Vyberte přihlašovací
tlačítko

04 Jakmile se uživatel přihlásí, 
objeví se obrazovka informující o 
použití umístění na pozadí
telefonu k povolení použití
systému Tripper Navigation 
System

02 Přijďte na přihlašovací stránku. 
Uživatel se může přihlásit pomocí
svého e-mailového ID nebo
mobilního čísla. V případě, že si
uživatel heslo nepamatuje, může
jej pomocí možnosti „Zapomenuté
heslo“ resetovat

03 Zadejte přihlašovací údaje a 
vyberte přihlašovací tlačítko



02 Detailní pohled
Uvnitř aplikace

01 Uživatelský profil

02 Navigace



Uvnitř aplikace - profil uživatele

03 Proveďte změny na obrazovce
Upravit profil. Po provedení změn
aktualizujte profil kliknutím na
tlačítko potvrzení

01 Kliknutím na ikonu profilu v 
levém horním rohu obrazovky
zobrazíte obrazovku Uživatelský
profil.

02 Toto je obrazovka profilu
uživatele aplikace Royal Enfield.
Chcete-li aktualizovat informace o 
profilu, vyberte ikonu úprav

02 Detailní pohled



02 Obrazovka Nastavení
obsahuje podmínky, Změnit
heslo, Nastavení komunikace, 
Zapomeň na mě a možnosti
odhlášení.

03 Vyberte možnost Podmínky na
obrazovce nastavení a přečtěte si
podrobné podmínky podle
evropských norem

Uvnitř aplikace - Uživatelský profil> Nastavení

01 Nastavení ikony v pravém
horním rohu obrazovky
uživatelského profilu vede na
obrazovku Nastavení.

04 Nastavení komunikace
umožňuje uživateli zvolit způsob
komunikace, se kterým by měl být
v budoucnu kontaktován

02 Detailní pohled



Uvnitř aplikace - Uživatelský profil> Nastavení

05 Vyberte možnost Změnit heslo 06 Vyplňte všechna pole a 
odešlete pro změnu hesla

07 Vyplňte všechna pole a 
odešlete

08 Heslo úspěšně změněno

02 Detailní pohled



Uvnitř aplikace - Uživatelský profil> Nastavení

05 Po výběru možnosti Zapomeň
na mě může uživatel vymazat své
informace z databáze aplikací
Royal Enfield

02 Detailní pohled



Uvnitř aplikace

01 User Profile 

02 Navigace

02 Detailní pohled



Tripper Navigace je navigační nástroj využívající Google Maps, který poskytuje informace o trase
zvyšující pohodlí jezdce pro město a dlouhé jízdy. Výhody navigačního nástroje Tripper jsou -

• Navigační modul je součástí aplikace Royal Enfield

• Navigace je založena na GPS ze smartphonu připojeného k Google Maps

• Na obrazovce Navigace Tripper motocyklu se zobrazují digitální hodiny

Navigace Tripper
02 Detailní pohled



Uvnitř aplikace> Navigovat

01 Tripper Navigation tool 
pomáhá identifikovat trasu
pomocí zařízení GPS

03 Uživatel může přidat trasový
bod do cíle

02 Zadejte cíl a vyberte z 
dostupných možností

04 Uživatel může sdílet nastavení
trasy a provádět výběr, aby se 
vyhnul dálnicím, mýtnému atd.

02 Detailní pohled



Uvnitř aplikace> Navigovat

08 Důležité upozornění pro 
optimalizaci baterie

05 Abyste mohli používat
navigaci, musí uživatel povolit
Royal Enfield přístup k umístění
zařízení

06 Pro lepší navigaci je nutné
zapnout umístění zařízení

07 Vyberte „Povolit pořád“

02 Detailní pohled



Uvnitř aplikace> Navigovat

10 Vyberte možnost
„Neoptimalizovat“

09 Stiskněte OK a přejděte do 
nastavení pro aktivaci
Optimalizace baterie

02 Detailní pohled



Děkujeme!


