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rYOORDELEN 

-, SLIM 

Nuki ontgrendelt je deur automatisch als 

je thuiskomt en vergrendelt hem weer als 

je vertrekt. De sleutel blijft in het slot en je 

telefoon in je zak. 

-, EENVOUDIG 

Het Nuki Smart Lock wordt aan de binnenkant van 

je bestaande deurslot gemonteerd en is zonder 

verdere hulp binnen drie minuten klaar om gebruikt 

te worden. Zender schroeven of boren. 

-, VEILIG 

Behoud de controle over je Nuki Smart Lock; 

controleer op elk gewenst moment op je 

smartphone de status van je slot en beheer 

de toegangsrechten voor je vrienden en 

familieleden op afstand. 

ONE SMART LOCK FOR ALL 

SN ELLE & EEN¥0UDIGE 

INSTALLATIE 

Nuki kan eenvoudig worden ge"i"nstalleerd aan de binnenkant 

van je deur, over je bestaande slot en sleutel heen. 

Afhankelijk van je slotcilinder kan het Smart Lock op de deur 

worden vastgeklemd of vastgeplakt. Hij kan op elk gewenst 

moment word en verwijderd zonder sporen achter te laten. 

-�(4

WERKTMET 

(-.:1 Works with NIEUW 
� Apple HomeKit 

0 amazon alexa 

••• works with the 
• Google Assistant

IF'TTT 

ring 

Meer informatie: nuki.io/integraties 

• 

NUKI 

Welcome home. 
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• WAT IS NUKI?

Nuki verandert je deur in een 

slim toegangssysteem en je 

smartphone in een intelligente 

sleutel. Maak je geen zorgen, 

met Nuki kun je nog steeds je 

deur met een fysieke sleutel 

openen als je vergeten bent je 

smartphone mee te nemen! 

• 
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KENMERKEN 

Deur ontgrendelen en vergrendelen 

Met de Nuki App kun je de deur elektronisch vergrendelen door 

middel van een eenvoudige veegbeweging op je smartphone. 

Auto Unlock 

Als Auto Unlock ingeschakeld is, herkent Nuki je smartphone 

zonder hem aan te raken en opent de deur automatisch als 

je thuiskomt. 

Lock 'n' Go 

Als je wilt dat Nuki je deur een paar seconden na het verlaten van 

je woning vergrendelt, activeer je gewoon de functie Lock ,n Go 

vanuit je smartphone-app of via de knop op de Smart Lock. 

Auto Lock 

Het Nuki Smart Lock vergrendelt veilig de deur zodra deze 

achter je sluit. Je hoeft je nooit meer zorgen te maken of je deur 

wel vergrendeld is. 

Planning 

Dankzij de geYntegreerde planningsfunctie kan je Smart Lock je 

deur automatisch op de door jou gekozen tijd vergrendelen of 

ontgrendelen. 

lndividuele toegangsrechten 

Beheer de toegang tot je huis voor je familie, vrienden, 

gasten, voor monteurs of de oppas - op een permanente of 

terugkerende basis. 

Deur sensor NIEUW 

Met de nieuwe deursensor kunt je niet alleen de status van de 

slotcilinder in de Nuki App zien, maar ook de status van de deur. 

UP-GRADES V-OOR 

UW DEURSLOT 

NU Kl SMART LOCK 2.0 

Het Nuki Smart Lock is een 

slimme oplossing voor je deurslot, 

die achteraf te monteren is en 

waarmee je de deur vanaf je 

smartphone kunt bedienen. 

NU Kl FOB 

NU Kl BRIDGE 

De Nuki Bridge brengt je Nuki 

Smart Lock online, zodat je het 

op elk gewenst moment met 

de Nuki App op afstand kunt 

beheren en bedienen. 

Bevestig het kleine 

Bluetooth-apparaatje aan je 

sleutelbos en vergrendel en 

ontgrendel de deur zonder je 

mobiele telefoon. 

NUKI KEYPAD 

Met het Nuki Keypad kun je de 

deur gemakkelijk door middel van 

een toegangscode openen, zodat 

je van een volledig sleutelloos 

dagelijks leven kunt genieten. 




