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…for everyday adventure

RIEJU S.A. agraeix la confiança que vostè ha dipositat en la nostra signatura i el felicita per la seva bona
elecció.
El vehicle Nuuk Urban / Tracker / Càrrec és el resultat de la llarga experiència desenvolupant vehicles d'altes
prestacions.
Aquest Manual de Propietari té l'objectiu d'indicar l'ús i manteniment del seu vehicle, preguem llegeixi
detingudament
les
instruccions
i
informació
que
li
donem
a
continuació.
Li recordem que la vida del vehicle depèn de l'ús i manteniment que vostè li doni, i que el mantenir-lo en
perfectes
condicions
de
funcionament
redueix
el
cost
de
les
reparacions.
Aquest manual cal considerar-lo com a part integrant del vehicle i ha de romandre en l'equipament base fins
i
tot
en
el
cas
de
canvi
de
propietat.
Per a qualsevol eventualitat, consulteu al concessionari RIEJU que l'atendrà en tot moment o accedeixi a
ww.riejumoto.com.
Recordeu que per a un correcte funcionament del seu vehicle, ha d'exigir sempre recanvi original.
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DESCRIPCIÓ DEL VEHICLE
Aquest vehicle és una moto elèctrica de la categoria L3e-A1, equivalent a una motocicleta de combustió de 125 c.c. Munta un
tren de potència d‘ última generació marca BOSCH amb un motor de corrent continu que proporciona una potència de 8.5 kW.
El vehicle incorpora un motor central i transmissió en dues etapes per corretja i cadena. Inclou de sèrie dues bateries
extraïbles de 48V i 50Ah cadascuna, que es connecten en paral·lel per fer un sistema de 48 V i 100 Ah (4,8 KWh).
Opcionalment es pot ampliar el nombre de bateries a 4, fent un sistema de 48 V i 200 Ah (9,6 KWh). Les bateries s‘ integren
en un compartiment en la part central de la moto, al qual s‘ accedeix amb una clau lliurada amb la moto i que permet un
canvi
de
bateria
ergonòmic
gràcies
al
sistema
d‘
extracció
de
bateria
Nuuk.
El
xassís
tubular
de
doble
bressol
aporta
gran
resistència
i
robustesa
al
vehicle.
El vehicle incorpora un Display digital en el qual s'aporta tota la informació del vehicle (velocitat, autonomia, distància parcial,
consum mitjà, etc.), i es pot connectar al telèfon mòbil mitjançant bluetooth instal·lant l‘ aplicació uDrive connect app de
Bosch.
La suspensió davantera consta d‘ una forquilla telescòpica invertida amb 90 mm de recorregut i barres de 35 mm de
diàmetre.
La suspensió del darrere consta d'un amortidor lateral Mico-Shock que proporciona gran suavitat de funcionament.
El fre davanter consta d'un disc de 280 mm de diàmetre i una pinça radial de 4 pistons.
El
fre
del
darrere
munta
un
disc
de
240
mm
de
diàmetre
i
una
pinça
flotant.
Les llandes són d‘ alumini de 17 ".
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PUNTS IMPORTANTS DEL VEHÍCLE
La moto elèctrica Nuuk està dissenyada per ser un vehicle robust i necessitar poc manteniment. Tot i això, és
important tenir en compte certs punts per prolongar al màxim la seva vida i prestacions.
Els elements principals del vehicle elèctric són:
BATERIA - És molt important realitzar les càrregues d‘ acord s‘ explica en aquest manual, especialment
deixar la càrrega al 50% si el vehicle no es va a utilitzar durant períodes prolongats de temps. També és
molt aconsellable evitar al màxim descàrregues totals de la bateria per allargar la seva vida, així com
realitzar càrregues amb la major freqüència que sigui possible, independentment del nivell de descàrrega de
la mateixa. A l‘ hora d‘ extreure les bateries, es recomana fer-ho evitant cops tant a la bateria com a
compartiment abatible en què s‘ allotja, i realitzar el canvi sempre amb la moto totalment apagada.
CARREGADOR - El vehicle integra un carregador de bord amb refrigeració integrada, de manera que la moto
es carrega directament en un endoll de 220V AC. Opcionalment es pot adquirir un carregador extern per
carregar les bateries independentment del vehicle. Es recomana utilitzar el mode de càrrega estàndard en
condicions habituals i utilitzar el mode de càrrega ràpida només en cas d'urgència o emergència, ja que és
més exigent per a la bateria i reduirà la seva vida útil.
COMPTE KM - El comptaquilòmetres està preparat per treballar en condicions adverses. En qualsevol cas, no
s‘ ha de sotmetre al vehicle a dolls d‘ aigua a pressió.
MOTOR - El motor està preparat per treballar en condicions adverses. En qualsevol cas, no s'ha de sotmetre
al vehicle a dolls d'aigua a pressió. No s'han de bloquejar les entrades de ventilació del motor situades sota
el seient del conductor.
MANTENIMENT PERIÓDIC - S‘ han de realitzar els manteniments periòdics segons el que especifica aquest
manual, mantenir la moto neta i en especial les parts mòbils netes i greixades.
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ENTREGA DEL VEHÍCLE – Punts importants a explicar a l´entrega del vehícle.
MANUAL USUARI -Explicar la importància de llegir i entendre tota la informació. Insistir en les seccions sobre
pràctiques de seguretat i manteniment.
TARGETA REGISTRE GARANTÍA – Omplir l´informació necesaria, i lliurar la cópia al client.
MANEIG - Explicar el maneig correcte del vehícle.
AJUST DEL RETROVISOR - Ajustar per el cliente.
AJUST DE MANETAS DE FRE - Ajustar la inclinació correcta per el cliente.
AJUST REPOSAPEUS – Ajustar la posició per el cliente.
CÀRREGA DEL VEHICLE - Explicar com realitzar la correcta càrrga del vehícle.
ADVERTÈNCIES - Explicar la importància de las advertencies per garantitzar una llarga “vida“ del vehícle.
CLAUS - Entrega del joc complert. Aconsellar realitzar un joc de recanvi.
PRIMERA REVISIÓ - Explicar la importància de la revisió dels 500 Km.
MANTENIMENT PERIÓDIC - Explicar necessitat de manteniment periòdic .
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NUMERO DE IDENTIFICACIÓ XASSÍS
El número d‘ identificació del vehicle està estampat en el costat
dret del tub de direcció del xassís i l‘ etiqueta del fabricant es
troba a la banda esquerra.
Aquest número d 'identificació li serà necessari per al Certificat
de característiques, assegurances, matriculació, etc. i haurà de
ser citat per a qualsevol suggeriment o reclamació, així com per
a sol·licitar peces de recanvis.
La placa de característiques es troba en el tub de direcció, a la
part frontal del mateix.
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IDENTIFICACIÓ DEL VEHÍCLE
1. – Depósit líquid de frens.
2. – Conmutador de modo I iluminació.

5
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1

2
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3. – Quadre de comandament
4. – Interruptor encès
5. – Pany batería
6. – Motor
7. – Batería / ECU
8. – Caballet lateral
9. – Caballet central
10. – Paro d´emergencia
11. – Accelerador
12. – Cable de càrrega

9
7

8
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MANDOS I INSTRUMENTS
2

6

1. – Conmutador de llums.

4

7

5

8

2. – Quadre de instrum. digital.
3. – Pany encès.
4. – Indicador de batería.
5. – Depósit liquid de frens.
6. – Depósit liquid de frens.
1

7. – Maneta de fre.
8. – Maneta de fre.
9. – Conmutador d´intermiténcia.
10. – Paro d´emergencia.
11. – Accelerador.
12. – Pulsador acústic.

13
12

9

3

10

13. – Conmutador de selecció.

12
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QUADRE D´INSTRUMENTS I INDICADORS
PANY DE ENCESA

2

3

El pany està situada a la part central del manillar, entre el manillar i el
Display
Controla el encès del vehícle i el bloqueix del manillar.

1

1 - Bloqueig de direcció, desconexió del sistema eléctric.
2 - En aquesta posició el sistema eléctric està desconectat.
3 – S´activa el sistema eléctric i es podrà engegar.

BLOQUEIG Y DESBLOQUEIG DEL MANILLAR
Para bloquejar la posició del manillar segueix les instruccions:
1 - Girar el manillar completament a la esquerra.
2 - Possi la clau en la posició

.

3 – Presioni la clau i giri fins la posició

.

4 - Retirar la clau.
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DISPLAY DIGITAL
1. – Hora
La data i la hora es poden modificar en el menú d´ajustos
2. – Tipus de conducció
Es pot cambiar el tipus amb els botons de dalt i baix.
3. – Velocitat.
Indica la velocitat instantànea. Es pot canviar entre
Km/h y mph en el menú d´ ajustos.
4. – Autonomía estimada
Indica la autonomía estimada amb el tipus de conducció
i nivell de batería actual. Aquest valor s´adapta al seu estil
de conducció.
5. – Dades de conducció
Prémer el botó “SELECCIONAR” per canviar entre les diferentes
dades de conducció: Km totals, Km diaris, temps de conducció
diario, consum mitjà, velocidat mitjana. Per resetejar les dades de
conducció (excepte Km totals), prémer el botó “SELECCIONAR”
durant 2 segons desde el tipus de conducció GO.
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DISPLAY DIGITAL
6. – Temperatura
Indica la temperatura ambient del vehícle.
Es pot canviar entre ºC y ºF desde el menú
ajustos.
7. – Consum / Recuperació d´energía
Indicador gràfic del consum instantàni de
energía.
A major consum d´energía del sistema, més
segments s´iluminan en aquest indicador. Los 3
segments inferiors indican la energía recuperada.
8. – Nivell de càrrega de la batería.
Indica gràfica i numéricament el nivell de càrrega
de la batería. Quant tots els segments están
iluminats i s´indica 100%, la batería está
totalment carregada.
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INDICADORS DEL DISPLAY DIGITAL
1. – Indicador de intermitent esquerre
S´il-lumina quan s´activa el intermitent esquerre.
2. – Indicador de llum de carretera
S´il-lumina quan las llums de carretera están enceses.
3. – Indicador de avería del vehícle.
Indica un error en el sistema. Pari el vehícle
i esperi 40 segons.
4. – Indicador de intermitent dret
S´ il-lumina quan s´activa el intermitent
dret.
5. – No utilizado
6. – Indicador de càrrega.
S´il-lumina quan el vehícle està carregant la batería.
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ELEMENTS PRINCIPALS DEL VEHÍCLE
CONMUTADOR LLUMS
El conmutador de llums consta de tres posicions:

3

2

1

- Llum de encreuement (curtes). Posició de reposo (1)
- Llum de carretera fixa (llargas). Accioni el gallet cap endavant (2)
- Llum de carretera ráfaga (largues). Accioni el gallet enrere (3)
CONSELL
Utilitzi la llum de carretera si no hi ha vehícles o personas davan
o per fer ràfagas en cas de perill o emergencia.

CONMUTADOR INTERMITENTS
Conmutador intermitents de tres posicions:
- Intermitents esquerre (4)
- Posició en repòs (5)
- Intermitents drets (6)

4

5

6

Premi el conmutador a dretes o esquerres i premi el botó per anular.
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ELEMENTS PRINCIPALS DEL VEHÍCLE
CONMUTADOR DE SELECCIÓ
El conmutador de selecció es un pulsador amb 3 posiciones: DALT,
BAIX I SELECCIONAR. S´utiliza per navegar per els menús del
Display.
- ABAIX (1)
- SELECCIONAR (2)
- DALT (3)
1

Per pujar o baixar una posició en el menú, premi el conmutador
de selecció cap a la dreta o cap a la esquerre respectivament, per
seleccionar la posició seleccionada, premi el conmutador.

3
2
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ELEMENTS PRINCIPALS DEL VEHÍCLE
PULSADOR ACÚSTIC
Utilitzi el pulsador (1) per accionar clàxon.
CONSEll

Recordi que està prohibit utilitzar-lo en zones properes a
hospitals i, només podrà utilitzar-lo en cas de perill o
emergència.
1

PARADA D´EMERGENCIA
Utilitzeu l'interruptor d'atur d'emergència (2) per aturar el
vehicle. En desactivar l'interruptor es talla l'acceleració del
vehicle. El vehicle roman encès, però la funció d'accelerar queda
desactivada.

2

CONSELL

Utilitzeu aquest interruptor si va a mantenir el vehicle encès però
sense utilitzar-lo durant un termini de tiempo perllongat.
ATENCIÓ

Si desactiva l'interruptor amb el vehicle en marxa
desactivarà la funció de l'accelerador, podent produir un accident.
Aquest interruptor només s'ha d'utilitzar
l'acceleració en cas d'emergència o parada.

per

desactivar
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ELEMENTS PRINCIPALS DEL VEHÍCLE
AIXECAR I PLEGAR EL SEIENT
El seient del darrere del vehicle es pot aixecar per descobrir
una superfície posterior de càrrega o bé per fer la funció de
suport.
1 -Tiri de la palanca situada al costat dret del seient per
desbloquejar
el
moviment.

1

2 - Llevant del seient del darrere des del darrera fins a la
posició
vertical
de
bloqueig.
3 - Empenta de la palanca per portar-la a la seva posició inicial
i bloquejar el seient en posició horitzontal.
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ELEMENTS PRINCIPALS DEL VEHÍCLE
PUNY ACCELERADOR
Feu girar el puny accelerador cap enrere per accelerar i cap endavant
per
desaccelerar.
En deixar anar el puny accelerador retornarà a la posició inicial i
s'activarà el fre motor, retenint la moto.
COPNSELL

El vehicle elèctric fa menys soroll que una moto de
combustió, de manera que la posada en marxa d'aquest pot
sorprendre vianants que es trobin en la proximitat
del
vehicle
causant
possibles
accidents.
A les zones amb vianants eviti realitzar acceleracions brusques.
ATENCIO

El puny accelerador és un element electrònic, per evitar danys i
possibles accidents eviti sotmetre al puny a fortes radiacions
magnètiques o electromagnètiques, així com a fortes traccions
mecàniques
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ELEMENTS PRINCIPALS DEL VEHÍCLE
FRE DRET
Quan s'acciona la palanca de fre dreta, s'activen els frens davanter i
posterior gràcies al repartidor de frenada. La frenada es reparteix en
un 70% al fre davanter i un 30% al fre del darrere.
Quan s'acciona la palanca s'activa, alhora, l'interruptor de fre, enviant
un senyal a la llum de fre del darrere.
FRE ESQUERRE
En accionar la palanca de fre esquerra, s'acciona únicament el fre del
darrere.
Quan s'acciona la palanca s'activa, alhora, l'interruptor de fre, enviant
un senyal a la llum de fre del darrere.
CONSELL
Utilitzeu la maneta amb suavitat i gradualment per frenar la
roda del darrere i no bloquejar-la. Es recomana accionar
simultàniament tots dos frens.
ATENCIO – REPARTIDOR DE FRENADA

Les motocicletes Nuuk integren un sistema de frenada combinada, de
manera que en accionar la maneta de fre davanter, es reparteix la frenada entre la pinça davantera
(70%) i la pinça posterior (30%). Accionant la maneta de fre esquerra s'activa únicament el fre del
darrere. Aquesta configuració augmenta la seguretat reduint la probabilitat de bloqueig, alhora que
manté una experiència de conducció àgil i divertida.
A causa de que les dues manetes de fre estan connectades pel repartidor de frenada, es percep un
lleuger moviment en cada maneta en accionar l'altra.
22
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ELEMENTS PRINCIPALS DEL VEHÍCLE
BATERÍA D´ARRANCADA
El vehicle compta amb una bateria d´arrencada de 12V i 12Ah, que es troba sota la tapa central del
vehicle.S´utilitza
per
encendre
el
vehicle
inicialment.
Quan s'activa el sistema prement una maneta de fre i el botó DALT o BAIX, la bateria d'arrencada deixa
d'alimentar el sistema, assumint aquesta funció la bateria de tracció, i carregant al mateix temps la bateria
d'arrencada.
Per evitar descarregar completament la bateria d'arrencada es recomana no deixar el vehicle encès i sense
activar
durant
un
llarg
període
de
temps.
En cas de descàrrega excessiva de la bateria d'arrencada, el sistema no s'activarà. En el primer rang de
descàrrega excessiva, el Display s'encendrà mostrant la barra de potència amb els segments buits. En el
següent rang de descàrrega, la pantalla s'apagarà. En ambdós casos s'haurà recarregar la bateria d'arrencada
independentment del vehicle.
Per accedir a la bateria d'arrencada s'ha d'extreure la carcassa superior del carregador a través dels 4 cargols
laterals i un cargol situat en el compartiment del cable de càrrega.
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ELEMENTS PRINCIPALS DEL VEHÍCLE
NEUMÀTICS
La pressió dels pneumàtics influeix directament en l'estabilitat i
confort del vehicle, a l'espai de frenada, i sobretot en la seguretat de
l'usuari, per tant, es recomana comprovar la pressió d'inflat amb
regularitat.
CONSELL

No sobrecarregar el vehicle ja que a més de perdre estabilitat,
augmenta el desgast dels pneumàtics.
CONSELL

Quan la pressió és molt alta, els pneumàtics deixen
d'esmorteir, transmetent directament els cops i sacsejades al xassís i
manifest
llar,
afectant
a
la
seguretat
i
confort.
Quan la pressió és molt baixa, la fricció dels pneumàtics
augmenta tenint aquests un major desgast i augmentant el consum
d'enegía.

dimensiones

Presión

Davanter

130/70-17

2,3 bar

Posterior

130/70-17

2,3 bar
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ELEMENTS PRINCIPALS DEL VEHÍCLE
CABALLETS
El vehicle disposa de 2 cavallets, un lateral (1) i un
altre
central
(2).
Per facilitar el desplegament de qualsevol dels dos
cavallets aquests incorporen una suport (A i B) per
donar suport al peu i poder desplegar-se
correctament.
Perquè el vehicle funcioni, el cavallet lateral ha
d'estar replegat. Per carregar el vehicle, el cavallet
lateral ha d'estar desplegat, independentment de la
posició del cavallet central.

1
A

2

B

CONSELL

Quan utilitzeu qualsevol dels dos cavallets vos que es recolza en una superfície plana i ferma.
ATENCIO

No deixeu anar el vehicle fins a comprovar que queda completament estable.
El cavallet lateral disposa d'un interruptor de seguretat que talla l'energia del motor per evitar
accidents, en canvi el cavallet central no disposa d'aquest dispositiu.
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COMPROVACIONS ABANS DE LA CONDUCCIÓ
TABLA DE COMPROBACIONS
Comprobar els siguents punts abans del fer servir el vehíccle
COMPONENT

COMPROVAR

SI CAL…

Punt accelerador

El joc

Ajustar o sustituir

Neumàtics

La presió, estat i desgast

Inflar o sustituir

Batería

La càrrega

Cargar

Direcció

La suavitat de la direcció
La flexibilitat del moviment
Que no presenti fogances

Ajustar o sustituir

Llum davantera
Llum de fre
Indicadors de posició
Tablier Digital

Lluminusitat
Lluminusitat
Lluminusitat
Lluminusitat

Substituir
Substituir
Substituir
Substituir
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COMPONENT

COMPROVAR

SI CAL…

Discos de Fre

Que no estiguin danyats i
completament nets

Sustituir

Frens

El joc de las palancas
Nivell de líquid de frens

Ajustar
Omplir

ATENCIO

Les comprovacions abans de l'ús, s'han de realitzar cada vegada que el vehicle sigui utilitzat.
Si durant les comprovacions es verifica alguna anomalia, ha de ser reparada abans d'utilitzar el
vehicle.
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FUNCIONAMENT DEL VEHÍCLE
És molt important conèixer el seu vehicle a fons, així com el seu funcionament.

SEQÜÈNCIA D'ENCESA
Per encendre el vehicle, inseriu la clau al pany de contacte i giri en sentit horari fins a la posició d'encesa.
S'encendrà el Display indicant la seqüència d'activació del vehicle, així com els llums del davant i del
darrere del vehicle. Per activar el vehicle feu clic una maneta de fre i el polsador DALT o BAIX del
commutador de manera simultàniament.
Si la seqüència s'ha realitzat correctament es sentirà un xiulet i el Display mostrarà la informació de
conducció.
Establiu el mode de conducció i llevant el cavallet lateral per accelerar. Assegureu-vos que l'interruptor
d'atur d'emergència està desactivat, o l'accelerador no funcionarà.
Abans de realitzar la seqüència d'activació del vehicle, aquest no respondrà a l'accionament de
l'accelerador, si bé altres funcions com els llums, intermitents i clàxon estaran disponibles.

ATENCIO

Recordeu que la bateria d'arrencada del vehicle alimenta les llums prèvia activació del sistema. Un cop
activat, les bateries de tracció passen a realitzar aquesta funció. Per evitar una descàrrega excessiva de la
bateria d'arrencada, eviti deixar encès el vehicle sense activar-durant molt de temps.
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NAVEGAR PER ELS MENÚS
Un cop activat el vehicle, utilitzeu els botons DALT, BAIX i SELECCIONAR del commutador de manera, situats
a la part esquerra del manillar, per navegar per les diferents opcions del menú.
Fent clic DALT des de la manera de conducció NEUTRAL, es troben les maneres GO, CRUISE i BOOST.

Fent clic BAIX des de la manera de conducció NEUTRAL es troben les maneres CRAWL de maniobra marxa
enrere i marxa endavant, utilitzats per avançar lentament en les dues direccions.
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NAVEGAR PER ELS MENÚS
Premi el botó SELECCIONAR per canviar entre els diferents Dades de Conducció: Km totals, Km parcials,
temps de conducció parcial, consum mitjà, velocitat mitjana. Les dades de conducció es mostraran a la part
inferior esquerra del Display de forma consecutiva. Premi el botó SELECCIONAR durant aproximadament dos
segons des de la manera de conducció GO per resetejar les Dades de Conducció, excepte Total km.
Premi el botó SELECCIONAR durant dos segons des de la manera de conducció NEUTRAL o des de la Pantalla
d'Inici per accedir al Menú de configuració o al Manual d'usuari.
Premi a l'enllaç de SELECCIONAR durant dos segons des del Menú de configuració per tornar al Menú
Principal.
Al Manual d'usuari trobarà un resum de les instruccions per a manejar el vehicle.
Al menú d'Ajustos, podrà trobar les següents dades: Dades del vehicle, Smatrphone, Data i Hora, Velocitat,
Idioma i Fons de pantalla.
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TIPUS DE CONDUCCIÓ
El vehicle compta amb 3 modes de conducció en marxa, anomenats GO, CRUISE i BOOST, i dos modes de
maniobra anomenats CRAWL en què el vehicle es mou lentament.
GO: Mode de velocitat més eficient. El lliurament de potència i la velocitat punta estan limitades
electrònicament, aconseguint la major autonomia. Ideal per cicles urbans.
CRUISE: Mode de velocitat intermedi, arriba a un compromís raonable entre lliurament de potència i
autonomia. La velocitat punta està limitada electrònicament.
BOOST: Mode de velocitat de més potència, lliura la màxima potència en acceleració i la màxima velocitat
punta
del
vehicle.
L'autonomia
es
redueix
considerablement
en
aquesta
manera.
NEUTRAL: Mode de velocitat neutral, no hi ha resposta a l'acceleració. El vehicle passa automàticament a
aquesta manera després de 5 minuts d'inactivitat des de qualsevol manera.
CRAWL: Maneres de maniobra. El vehicle es mou a velocitat de pas humà tant marxa endavant com marxa
enrere. Indicat per maniobrar en situacions complicades com aparcaments o superació d'obstacles.
L'autonomia estimada varia en funció de la manera de conducció seleccionat, així com del tipus de
conducció actual i el realitzat en els 200 quilòmetres previs.
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MENÚ D´AJUSTOS
Dades del vehícle
En el menú Dades del vehícle podrá veure todos los datos de conducción en la misma pantalla.
Smartphone
En el menú Smartphone podrá configurar la conectividad con su Smartphone.
Fecha y hora
En el menú Fecha y hora podrá configurar la fecha y hora mostradas.
Velocidad
En el menú Velocidad podrá configurar si la velocidad se muestra en Kilómetros por hora o en Millas por
hora, viendo las siglas correspondientes bajo el indicador de velocidad del Display.
Idioma
En el menú Idioma podrá configurar el idioma del Display entre los idiomas disponibles.
Fondo de pantalla
En el menú Fondo de pantalla podrá configurar si desea el fondo de pantalla oscuro o claro.
Temperatura
En el menú Temperatura, podrá configurar si la temperatura del vehículo se muestra en grados
Centígrados o en grados Fahrenheit.
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BARRA DE POTÈNCIA
La barra de potència és un indicador gràfic que mesura el consum / recuperació d'energia instantanis
durant la conducció.

La part superior de la barra representa l'energia consumida, mentre que la part inferior representa
l'energia recuperada durant la frenada. A major energia consumida / recuperada, s'il·luminarà un
major nombre de segments a la part de la barra corresponent.
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BARRA DE POTÈNCIA
Depenent de la manera de conducció seleccionat o l'estat de càrrega de la bateria, part dels segments
superiors de la barra de potència romandran bloquejats, indicant la potència instantània disponible a
cada situació. Això es representa a la barra de potència amb segments buits.
Els segments disponibles varien en funció de la manera de conducció, de manera que en GO els 4
segments superiors estan buits, en CRUISE als 2 segments superiors estan buits, i en SPORT tots els
segments estan complets.
A mesura que l'estat de càrrega de la bateria descendeix, els segments disponibles de la barra de
potència també disminuiran, ja que a menor estat de càrrega de la bateria, la potència màxima
disponible també es redueix independentment de la manera de conducció.
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BARRA DE POTÈNCIA
Quan la bateria està completament carregada, la funció de fre regeneratiu roman
bloquejada fins que la bateria es descarrega lleugerament (aproximadament al
97%). Aquesta situació s'indica a la barra de potència amb els segments
corresponents al fre regeneratiu buits.
LIMITACIÓ DE POTÈNCIA PER TEMPERATURA
En cas de temperatura excessiva en algun dels components del vehicle, aquest
limitarà la potència disponible per a evitar el deteriorament dels mateixos. Aquesta
limitació es revertirà quan la temperatura baixi a valors segurs de funcionament.
La limitació de potència per temperatura es reflecteix en la secció inferior de la barra de potència
corresponent a la recuperació d'energia mitjançant segments buits, que tornaran a veure farcits quan la
temperatura del sistema baixi a valors segurs. Aquesta informació també indica que la funció de
recuperació d'energia no està disponible, variant el comportament en frenada del vehicle.
A l'hora de limitar la potència lliurada, els segments superiors de la barra de potència no estaran
disponibles, però en comptes d'indicar-buits, no s'il·luminaran fins que la temperatura baixi.
En cas de temperatura excessiva en el sistema, que es veurà reflectida per segments buits en la part de
recuperació d'energia de la barra de potència i en els segments superiors que no s'il·luminaran, en cas de
connectar el cable de càrrega, la moto no recarregarà fins que la temperatura de les bateries es redueixi.
Aquesta
situació
es
mostrarà
mitjançant
un
missatge
al
Display.
Els components més crítics pel que fa a temperatura són el motor elèctric i les bateries. Aquests arribaran a
la temperatura màxima quan el consum d'energia sigui màxim durant un període de temps llarg, el que
pot succeir en circular a velocitat màxima o en pujar un pendent prolongada. També influiran factors com
la temperatura ambiental, pes del pilot, pressió dels pneumàtics, orografia i tipus de terreny, i fins i tot
l'estat dels components.
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FRENADA
Per frenar, s'han accionar els frens esquerre i dret alhora augmentant la pressió progressivament. En el
moment que es deixa d'accelerar s'activa la manera de frenada regenerativa, similar al fre motor d'un
vehicle de combustió.
Els frens de les motos Nuuk inclouen un sistema de repartiment de frenada, de manera que en accionar
la maneta de fre dreta, s'accionen els frens davanter i posterior, amb un percentatge d'actuació del 70% i
30% respectivament. En accionar la maneta esquerra s'acciona únicament el fre del darrere.
El sistema s'aplica una segona fase de fre regeneratiu en la primera part del recorregut de les manetes
de fre, de manera que s'aprofita l'energia de la frenada per recarregar les bateries. La potència del fre
regeneratiu varia en funció de la manera de conducció (GO, CRUISE, BOOST), i s'indica en el Display a
través dels tres segments inferiors de la barra de potència.
CONSELL

Les frenades brusques poden ocasionar derrapades o rebots.
PARADA
Deixar anar el puny accelerador, accionar tots dos frens simultàniament. Per aturar totalment el vehicle,
treure el contacte per mitjà de la clau.
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BATERÍES DE TRACCIÓ
La bateria és un dels elements més importants del vehicle, ja que és l'element que emmagatzema l'energia
que permet el moviment. Un correcte manteniment de les bateries serà crucial per mantenir en el temps
les prestacions inicials del vehicle. Les bateries de Liti tenen una gran densitat energètica, de manera que
amb el mínim pes, aconsegueixen un emmagatzematge d'energia màxim. Perquè això es mantingui al llarg
del temps, les bateries no s'han de descarregar en profunditat o ser sotmeses a temperatures extremes
(per sota de -10ºC o per sobre de 60ºC). L'electricitat que surt de les bateries i alimenta el motor, produeix
calor en passar pels cables, augmentant la temperatura del sistema. Perquè la bateria no es deteriori per
aquesta calor, el sistema del vehicle està preparat per limitar la potència lliurada per les bateries en cas
d'escalfament excessiu de qualsevol component.
CONSELL

En la versió de dues bateries, utilitzar una manera de conducció en què el consum d'energia es
màxim durant un període de temps llarg produirà l'escalfament del sistema i la consegüent reducció
de potència per protegir el sistema.
CONEXIÓ

Les bateries del sistema són extraïbles, de manera que es poden extreure del vehicle per ser substituïdes
per unes altres, o bé carregades independentment de la moto a través d'un carregador extern (accessori
opcional). Les bateries s'extreuen per sengles portes abatibles situades a la part central del vehicle, que
s'abaten cap a l'exterior per permetre extreure o introduir la bateria.
ATENCIÓ

Les bateries són extraïbles, de manera que es poden desmuntar del vehicle. Si bé les bateries mai
han de ser manipulades per personal no autoritzat. La manipulació incorrecta les bateries pot
causar danys irreparables en el vehicle així com danys físics en la persona que les manipula. La
manipulació no autoritzada de les bateries de tracció implicarà la pèrdua de la garantia del vehicle.
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BATERÍES DE TRACCIÓ
CONEXIÓ I EXTRACCIÓ
Per extreure les bateries, segueixi la següent seqüència:
Situeu la moto al cavallet central. Inseriu la clau en els panys situades a la tapa lateral del vehicle, i gireu
en sentit horari per bloquejar el pany o en sentit anti horari per desbloquejar-la.
1. Desplegament la palanca del pany i giri el pany esquerra en sentit anti horari i la dreta en sentit horari
de manera que la cara interior del pany quedi cap amunt. Amb això es desbloquejarà la porta i baixarà
suaument gràcies al amortidor intern. Premeu lleugerament la porta fins desbloquejar les dues panys.

38

…for everyday adventure

BATERÍES DE TRACCIÓ
CONEXIÓ Y EXTRACCIÓ
Per extreure les bateries, segueixi la següent seqüència:
Desconnecteu la bateria de la moto estirant el tirador vermell del connector. La moto ha d'estar apagada en
el moment de desconnectar la bateria.
Deixeu anar el velcro de la corretja i alliberi les anelles de la corretja situats a banda i banda de la mateixa
dels ganxos que la fixen a la porta.
Tiri de la corretja i enganxeu el velcro per formar una nansa de la qual tirar per extreure la bateria. Pot
extreure la corretja del carril pegant el velcro.
Tiri de la nansa per extreure la bateria.

Per instal·lar les bateries de nou, seguiu la seqüència anterior al revés: introdueixi la bateria a la gàbia,
poseu les anelles dels extrems de la cinta en els ganxos de la gàbia i fíjelo prement el velcro de la cinta,
connecti el connector sempre amb la moto apagada, empenta la porta cap a dins per col·locar-la en
posició i fíjela girant els panys perquè la cara interior de les mateixes apunt al centre de la motocicleta.
Finalment, bloquegi els panys amb la clau.
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BATERÍES DE TRACCIÓ
CÀRREGA
La moto Nuuk compta amb un carregador integrat que carregarà totes les bateries de tracció instal·lades.
Per connectar la bateria, segueixi la següent seqüència:
1.- Utilitzeu la clau d'encesa de la moto per obrir el compartiment del cable de càrrega. Gireu la clau
d'encesa en sentit horari per obrir el compartiment i aixequi la ta

2.- Traieu el cable de càrrega completament, de manera que quedi estès i connecti l'extrem a un endoll
domèstic.

ATENCIÓN
No extreure completament el cable de càrrega, tant de la moto com d'un allargador extern, pot produir un
escalfament excessiu del mateix, el que pot produir danys a la moto o perill d'incendi.
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BATERÍES DE TRACCIÓ
CÀRREGA
3.- Seleccioneu la manera de càrrega entre Càrrega normal i Càrrega ràpida. En connectar el cable de
càrrega a un endoll, la càrrega començarà automàticament en la manera de càrrega normal. El temps de
càrrega normal és de 5 hores aproximadament. En cas de necessitar carregar la bateria en un temps menor,
accioni el polsador SELECCIONAR al PULSADOR DE SELECCIÓ i la manera de càrrega canviarà a Càrrega ràpida.
Utilitzeu el mode de Càrrega ràpida només quan sigui necessari, ja que l'ús continuat d'aquesta manera
reduirà el temps de vida de la bateria. Es recomana utilitzar el mode de Càrrega normal en la mesura del
possible.
4.- El temps de càrrega d'un pack de 2 de bateries en mode Càrrega normal és de 4,5 hores
aproximadament. El temps de càrrega en mode Càrrega ràpida és de 1,8h per a un 50% de la càrrega
aproximadament, sempre que les condicions de temperatura siguin favorables. El temps de càrrega depèn
de factors com la temperatura exterior, la temperatura de les bateries o l'estat de vida de les bateries.
Perquè la càrrega de les bateries sigui possible, la temperatura de les mateixes ha de ser menor de 45ºC.
Quan es realitza una conducció esportiva o la temperatura ambient és alta, és possible arribar a una
temperatura de bateries superior a 45ºC. En aquest cas s'indicarà un missatge d'error en el Display i es
retardarà automàticament el començament de la càrrega al moment en què la temperatura de les bateries
disminueixi.
Tant en la manera de Càrrega normal com en la manera de Càrrega ràpida, el percentatge de càrrega i el
temps de càrrega estimat es mostren en el Display en tot moment. El temps de càrrega estimat depèn de la
temperatura i altres factors, de manera que pot variar entre el principi i el final de la càrrega.
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BATERÍA
FUNCIONAMENT CORRECTE
En el següent apartat s'explica com s'han d'utilitzar les bateries per obtenir el millor rendiment de les
mateixes.
La moto instal de sèrie dues bateries de liti, que funcionen en paral·lel. Per assegurar el correcte
funcionament de les mateixes, les dues bateries s'han de carregar i descarregar de manera simultàniament.
En cas de connectar una bateria amb major estat de càrrega que l'altra, el rendiment de la moto es veurà
reduït,
ja
que
la
moto
usarà
en
primer
lloc
la
bateria
més
carregada.
Les bateries de Nuuk són de liti, el que implica que no tenen efecte memòria. Per allargar la vida útil de les
bateries, es recomana carregar les bateries el més freqüentment que sigui possible, i evitar realitzar
descàrregues profundes de les mateixes. És a dir, si carrega les bateries de la moto després de cada ús
independentment de l'estat de càrrega, les bateries duraran més anys en bon estat.
Les bateries noves necessiten diversos cicles de càrrega per a assolir el seu rendiment màxim, durant els
quals el rendiment de la moto serà lleugerament inferior al definitiu, i els temps de càrrega han de ser
superiors als indicats en el manual.
Ús amb una bateria:
La moto elèctrica Nuuk versió 8,5 KW funcionarà si es connecta únicament una bateria, però aquesta
s'escalfarà ràpidament limitant la potència del sistema. L'ús amb una única bateria es contempla
exclusivament
en
cas
d'emergència
o
avaria.
En el cas de la versió 4 KW la moto està dissenyada per funcionar tant amb una com amb més bateries. Ús
amb 3 o més bateries:
En cas d'instal·lar més de 2 bateries en la versió 8,5 kW, el rendiment de la motocicleta augmentarà, de
manera que no només augmentarà l'autonomia, sinó que es podrà circular amb el consum màxim de
potència
sense
escalfament
del
sistema
durant
terminis
de
temps
més
llargs.
En el cas de la versió 4KW, en augmentar el nombre de bateries no es percebrà un ament del rendiment,
sinó que augmentarà l'autonomia en funció del nombre de bateries instal·lades.
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BATERÍA DE TRACCIÓ
EMMAGATZEMATGE PERLLONGAT
La bateria de la moto Nuuk té un sistema de control intern i pot ser emmagatzemada durant períodes
prolongats de temps, sempre que es mantingui en les condicions descrites a continuació.
Per minimitzar l'impacte d'un parada prolongada, la bateria de tracció (48V) ha d'estar carregada entre un
40% i un 60% del total. La bateria d'arrencada ha d'estar totalment carregada en el moment de la parada.
Es recomana netejar la moto adequadament i greixar les parts mòbils abans d'una parada perllongada.
S'haurà de comprovar l'estat de càrrega de les bateries mensualment per verificar que l'estat de càrrega és
el correcte. En cas d'estar per sota del rang especificat, s'haurà de recarregar la bateria fins que ho estigui.
El sistema desperta automàticament cada cert temps per verificar l'estat dels components i en cas de
necessitar-ho, recarrega la bateria d'arrencada.
Això produeix un consum en les bateries de tracció, de manera que el seu estat de càrrega pot baixar amb
el pas del temps.
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MANTENIMENT
REVISIONS PERIÓDICAS
Un vehicle elèctric necessita molt menys manteniment que un vehicle d'explosió tradicional, malgrat tot cal
fer un manteniment adequat dels elements mecànics per al seu correcte funcionament i per allargar la vida
del vehicle.
1ª Revisió
500 Kms.

2ª Revisió
3.000 Kms.

Rev. cada
5.000 Kms.

Sistema de frens

*

*

*

Suspensions

*

*

*

Tornillería : xassis – plàstics

*

*

*

Sistema eléctric

*

Tensió y desgast de la cadena

*

*

*

Tensió y desgaste de la corretja

*

*

*

Kit d´ arrastre

*

*

*

Conectors de las baterías de tracció

*

*

*

TABLA DE MANTENIMENT

Rev. cada
10.000
Kms.

*

* Verificar componente especificado
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MANTENIMENT
AJUST DE LA TRANSMISIÓ
La transmissió per a la moto elèctrica consisteix en una doble etapa formada per una corretja i una cadena,
que s'uneixen mitjançant una politja intermèdia. La corretja aporta suavitat de funcionament i protegeix al
motor de vibracions, mentre que la cadena aporta robustesa al funcionament i facilita els processos de
manteniment.
Perquè la transmissió funcioni correctament, tant la corretja com la cadena han d'estar a la tensió adequada,
havent de tibar en primer lloc la corretja de transmissió i en segon lloc la cadena. El manteniment de la
corretja de transmissió s'ha de realitzar sempre en un servei tècnic autoritzat, que disposarà de les eines i el
coneixement necessari per a fer-ho correctament.
Per tibar la cadena s'ha d'actuar en els tensors situats a l'eix de la roda posterior. S'ha de afluixar la rosca de
fixació de l'eix del darrere i actuar sobre els dos tensors de manera que la roda es desplaci cap enrere fins
que la tensió de la cadena sigui la correcta. Amb la cadena a la tensió adequada, aquesta podrà oscil·lar
entre 35 i 45 mm en sentit vertical a la part central de la cadena.
35-45 mm

45

…for everyday adventure

MANTENIMENT
SISTEMA DE FRENS
La motocicleta elèctrica Nuuk compta amb un sistema de frenada combinada, de manera que a l'accionar el
fre davanter es repartirà la frenada en un 70% en el fre davanter i un 30% en el fre del darrere.
En
accionar
el
fre
del
darrere
s'accionarà
únicament
el
fre
del
darrere.
Els dipòsits de líquid de fre davanter i posterior es troben al manillar. Per controlar el nivell de líquid de fre,
s'ha de situar la moto en posició horitzontal i utilitzar el visor de cada dipòsit de líquid. La línia d'ompliment
ha de sobrepassar la marca MIN situada a cada visor. A mesura que es desgasten les pastilles el nivell de
líquid de fre pot descendir.
El nivell de desgast mínim de les pastilles no ha de ser inferior a 1,5 mm.
S'ha de verificar que el disc no estigui ratllat ni guerxo, i que els cargols de fixació estiguin correctament
estrets.
BATERÍA D´ARRANCADA
La moto compta amb una bateria d'arrencada de 12V i 12Ah de capacitat, que es troba sota la tapa del
carregador. Per accedir-hi deixar anar els 4 cargols a les cantonades de la tapa i el cargol que es troba a
l'interior del compartiment per al cable de càrrega.
Quan el vehicle s'encén, el sistema utilitza la bateria d'arrencada per iniciar-se i activar les llums. Quan es
realitza la seqüència d'activació del vehicle, les bateries de tracció, passen a realitzar aquesta funció. En cas
de deixar el vehicle encès i sense activar, el consum de les llums esgotarà la bateria d'arrencada, de manera
que aquest no podrà activar-se.
La bateria de tracció es recarrega mitjançant les bateries de tracció en cas de descens del voltatge, sempre
que aquestes estiguin carregades.
En cas de descens excessiu en el voltatge de la bateria d'arrencada, carregar independentment del vehicle o
acudir a un servei tècnic autoritzat.
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MANTENIMENT
Fusibles
La motocicleta elèctrica Nuuk compta amb diversos fusibles per a la protecció del sistema.
Els fusibles del sistema d'il·luminació es troben sota la tapa lateral esquerra. Per accedir-hi, retirar la tapa
lateral esquerra i la tapa de la caixa de fusibles.
El fusible de la bateria d'arrencada es troba al costat del terminal positiu de la bateria d'arrencada, seguint el
cablejat.
Els fusibles del carregador i de la bateria d'arrencada es troben en el basculant del darrere del vehicle.

Sistema

Amperaje

Voltaje

LLuM de posició

25 A

32 VDC

Intermitents, clàxon, display

25 A

32 VDC

Transformador DCDC

7,5 A

58 VDC

Carregador

40 A

58 VDC

Batería d´arrancada

15 A

58VDC
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NETEJA I EMMAGATZEMATGE PERLLONGAT
NETEGA
La neteja del vehicle millorarà el seu rendiment i allargarà la vida útil dels seus components. És molt
important realitzar la neteja correctament evitant l'ús d'aigua a pressió, ja que pot causar danys en els
elements elèctrics.
Operacions de netega:
1.- Verificar que el vehícle està apagat i no està en procés de càrrega.
2.- Rentar totes les superficies amb aigua tèbia i detergent suau i neutre.
3.- Treure el sabó amb aigua freda i a continuació assecar totes las superfícies.
4.- Netegar el seient amb netega tapicerías de vinil.
5.- Abans d´encendre el vehícucle verifiqui que està sec i no ha entrat aigua en els elements
elèctrics.
ATENCIO

No utilitzeu elements desgreixants, Rieju no es fa responsable de la utilització d'elements
desgreixants que taquin o deteriorin elements del vehicle.
Rieju no es fa responsable dels possibles danys i desperfectes per la utilització d'aigua a
pressió per a la neteja del vehicle.
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NETEJA I EMMAGATZEMATGE PERLLONGAT
EMMAGATZEMATGE PERLLONGAT
Per a un emmagatzematge prolongat del vehicle s'aconsella realitzar prèviament una neteja com
anteriorment s'ha descrit. En un emmagatzematge prolongat el punt més crític és el correcte manteniment
de la bateria, per no danyar el vehicle segueixi els següents passos abans del seu emmagatzematge
especificats en l'apartat d'Emmagatzematge prolongat de la bateria.
1.- Netegeu la moto i greixatge les parts mòbils.
2.- Emmagatzemeu el vehicle en un lloc sec lluny de l'aigua o humitats.
2.- La bateria ha d'estar entre el 40% i el 60% de la càrrega.
3.- Comproveu mensualment l'estat de càrrega de la bateria de tracció, en cas de descens de la
mateixa per sota del 40%, recarregueu la bateria fins que estigui dins d'aquest rang
ATENCIO:

Una descàrrega total de la bateria durant un període prolongat pot causar danys irreparables en
aquesta, fent impossible la seva recàrrega i posterior utilització.
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FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO – 4 KW
Motor

ESM (Electric excited Synchronous Motor)

Basculant

Acer

Voltatge

48V

Transmisió

Doble etapa corretja-cadena 1:10,15

Potència

4 KW

Suspensió davantera Ø41 mm 90 mm de recorregut

Par motor

430 Nm

Suspensió Posterior

Refrigeració

Aire

Velocidat Màxima

45 km/h

Fre Davanter

Ø280 mm. Pinza radial 4 pistons

Autonomía*

Conducció eficient – 15 Wh/km: 150 kms

Fre Posterior

Ø220 mm. Pinza flotant

Conducció

Rodes

100/80-17 & 130/70-17

Conducció deportiva – 30 Wh/km : 75 kms

Alçada d´ accés

520 mm

Batería de Litio-Ion extraíble

Alçada del seient

785 mm

Amplada màxima

782 mm

Batería

Ajust de precarga. Recorregut 90mm

normal – 23 Wh/km : 100 kms

Capacidat de batería 50 Ah (kit de 100 Ah opcional)
Recàrrega**

Mono amortidor en cantó esquerre.

2,4 Kwh (kit 4,8 Kwh opcional)

Distància entre eixos 1400 mm

Manera estàndard: 4.5 h (100%); Càrrega
ràpida: 1.8 h (50%)

Pes

138 kg

Tipus de carregador Integrat (cargador externo opcional)
Integrat
BMS
xassís

Tubular doble cuna Ø40 mm

*Autonomía indicada en funció del consum indicat en el Display **Valors aproximats
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FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCLE – 8,5 KW
Motor

ESM (Electric excited Synchronous Motor)

Basculant

Acer

Voltatge

48V

Transmisió

Doble etapa corretja-cadena 1:10,15

Potència

8.5 KW

Suspensió davantera

Ø41 mm 90 mm de recorregut

Par motor

430 Nm

Suspensión posterior

Mono amortidor en costat esquerre.

Refrigeració

Aire

Ajust de precàrrega. Recorregut 90mm

Velocidad Màxima 110 km/h

Fre davanter

Ø280 mm. Pinza radial 4 pistons

Autonomía*

Conducció eficient – 30 Wh/km: 150 kms

Fre posterior

Ø220 mm. Pinza flotant

Conducció normal – 45 Wh/km : 100 kms

Rodes

100/80-17 & 130/70-17

Conducció deportiva – 60 Wh/km : 75 kms

Altura d´ àcces

520 mm

Batería de Litio-Ion extraíble

Altura del seient

785 mm

Amplada màxima

782 mm

Distancia entre eixos

1400 mm

Pes

150 kg

Batería

Capacitat de batería 100 Ah (kits de 150 Ah & 200 Ah opcionals)
4,8 Kwh (kits de 4,8 Kwh; 7,2Kwh; 9,6 Kwh
opcionals)
Recàrrega**

Manera estàndar: 4.5 h (100%); Càrrega
ràpida: 1.8 h (50%)

Tipus de carregador Integrat (carregador extern opcional)
BMS

Integrat

Xassís

Tubular doble cuna Ø40 mm

*Autonomía indicada en funció del consum indicat en el Display **Valors aproximats
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