
Mια σημαντική αναβάθμιση 
στην κλειδαριά σας

...γίνεται η ζωή σας πολύ πιο 
εύκολη. Με τη Nuki και το 
κινητό σας, μπορείτε εύκολα να 
προσαρμόσετε την κλειδαριά 
της πόρτας και να αποκτήσετε 
έξυπνη πρόσβαση.



NukiSMART LOCK 2.0
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της πόρτας σας με 
ένα μόνο άγγιγμα - είτε με εφαρμογή του 
κινητού σας ή μέσω ενός συνδεδεμένου 
Smartwatch.

Κλειδώστε και Φύγετε
Αν θέλετε η Nuki να κλειδώσει πόρτα σας, σε 
δευτερόλεπτα αφού φύγετε από το σπίτι σας, 
απλά ενεργοποιήστε το Κλειδώστε και 
Φύγετε (Lock ‘n’ Go) από την εφαρμογή του 
κινητού σας ή από το κουμπί της Smart Lock.

Αυτόματο ξεκλείδωμα
Με το Auto Unlock ενεργοποιημένο, η Nuki 
αναγνωρίζει το τηλέφωνό σας χωρίς καν να το 
αγγίξετε και ανοίγει την πόρτα αυτόματα όταν 
φτάσετε στο σπίτι.

Έλεγχος Πρόσβασης
Διαχειριστείτε την πρόσβαση για την οικογένεια 
σας, τους φίλους σας , τους επισκέπτες, τεχνίτες ή 
baby-sitter - σε μόνιμη βάση, επαναλαμβανόμενη, ή 
μίας φοράς.

Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας
Πλήρη καταγραφή και Έλεγχος σχετικά 
με τις λειτουργίες κλειδώματος.

Χρώμα: Μαύρο/ Ασημί
Βάρος: 460g
Διαστάσεις: 110 x 60 x 60 mm
Προέλευση: EU
Παροχή ενέργειας: 4 AA-μπαταρίες (συμπεριλαμβάνονται)
Επικοινωνία: Bluetooth 5.0 
Θερμοκρασία λειτουργίας: 10-40°C
Προδιαγραφές κινητών: iOS & Android
Προδιαγραφές Κλειδαριάς: Ευρωπαϊκό προφίλ Διπλός κύλινδρος με λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Συμβατά χερούλια: – Euro Profile Cylinder with emergency and warning function 
– Swiss Round Profile Cylinder with priority function
– Knob Cylinder
– Oval UK cylinder with emergency function(outside)
Ταχύτητα στις 720° γύρισμα: 5.8 δευτερόλεπτα
Λειτουργίες: Ξεκλείδωμα, Κλείδωμα, Άνοιγμα της Πόρτας, Αυτόματο Κλείδωμα,Έλεγχος Χρόνου, 
Αυτόματο Ξεκλείδωμα, Κλειδώστε και Φύγετε
Διάρκεια Μπαταρίας: ≥6 months
Απαιτήσεις για απομακρυσμένη πρόσβαση: Nuki Bridge, Nuki Android Bridge App
Πιθανές άδειες ανά Smart Lock: 200
Ασφάλεια: Κρυπτογράφηση End-to-End με Challenge-Response (όπως το e-Banking).
Bluetooth - Εμβέλεια : ≤10m, ανάλογα με τις συνθήκες



NukiSMART LOCK 2.0
Εύκολη εγκατάσταση πάνω από την υπάρχουσα κλειδαριά της πόρτας

H Nuki μπορεί εύκολα να 
εγκατασταθεί στο εσωτερικό 
της πόρτας σας, στο πάνω 
μέρος της υφιστάμενης 
κλειδαριάς. Ανάλογα με το 
ύψος που βρίσκεται ο 
κύλινδρος της Smart Lock, η 
κλειδαριά μπορεί να 
στερεωθεί ή να κολληθεί 
στην πόρτα. Το κλειδί θα 
λειτουργεί από Nuki μόλις 
ρυθμίσετε τη NUKI Smart 
Lock με την εφαρμογή Nuki.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 2 ΛΕΠΤΑ

https://youtu.be/T7LtPVik7uU
https://www.youtube.com/watch?v=cttoWkqpdaQ


NukiBRIDGE
Απομακρυσμένο Ξεκλείδωμα
Ανοίξτε στον τεχνίτη, στο σκυλί, σε κάποιον διανομέα, ακόμη 
και αν δεν είστε σπίτι.

Έλεγχος 24/7
Αποκτήσετε τον πλήρη έλεγχο για το ποιος ήρθε ή έφυγε από 
το σπίτι ενώ βρίσκεστε στη δουλειά, σε κίνηση ή σε διακοπές.

Έξυπνη οικιακή ενσωμάτωση
Συνδέστε τη Nuki με άλλες έξυπνες υπηρεσίες στο σπίτι για να 
κάνετε τη ζωή σας πιο βολική.

Βάρος: 120g
Διαστάσεις: 60 x 60 x 50 mm
Προέλευση: EU
Παροχή Ρεύματος: 230V πρίζα
Επικοινωνία: IEEE802.11 b/g/n (2,4GHz) Ασύρματο δίκτυο Bluetooth 4.0 ή 
νεότερη έκδοση
Θερμοκρασία λειτουργίας: 10-40°C
Απαιτήσεις: Μέγιστη. Απόσταση μεταξύ Bridge και Smart Lock: 5 μέτρα (ανάλογα 
με την εγκατάσταση σας)
Εμβέλεια Bluetooth : ≤10m, ανάλογα με την εγκατάσταση σας
Απομακρυσμένη πρόσβαση: ναι
Ασφάλεια: Η επικοινωνία μεταξύ διακομιστών Bridge και Nuki κρυπτογραφείται 
από το SSL.
Χειρισμός: Configuration by the Nuki app Button for pairing
API: HTTP-REST-API διαθέσιμο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συνδέστε & ξεκινήστε αμέσως. Βάλτε το Nuki Bridge σε 
πρίζα σε απόσταση 5 μέτρων από τη Smart Lock. 
Αυτό είναι όλο! Πανεύκολο!



NukiKEYPAD
Έξυπνη αναβάθμιση
Το πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε Nuki 
Smart Lock. Η διαχείριση του πληκτρολογίου γίνεται 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Nuki. Με το Nuki Bridge, 
μπορείτε επίσης να εισάγετε 6ψήφους κωδικούς πρόσβασης όταν 
βρίσκεστε στο δρόμο.

Απλή τοποθέτηση
Το πληκτρολόγιο τοποθετείται στο εξωτερικό μέρος της μπροστινής πόρτας , 
κολλώντας το στο πλαίσιο της πόρτας ή βιδώνοντας στο μπροστινό μέρος του 
σπιτιού. Το πληκτρολόγιο μπορεί να συναρμολογηθεί και να χρησιμοποιηθεί 
πολύ εύκολα, μέσα σε λίγα λεπτά.

Κομψή σχεδίαση
Όπως όλα τα προϊόντα Nuki έτσι και το πληκτρολόγιο έχει σχεδιαστεί από το 
EOOS. Οι αριθμοί είναι φωτεινοί και έτσι εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
λειτουργικότητα ακόμα και τη νύχτα. Η λωρίδα LED υποδεικνύει την επιτυχία της 
διαδικασίας εισόδου και κλειδώματος.

Ατομικοί κωδικοί πρόσβασης
Κάθε πληκτρολόγιο μπορεί ταυτόχρονα να 
αποθηκεύσει μέχρι και 100 διαφορετικούς 
κωδικούς πρόσβασης. Μπορείτε να 
αποφασίσετε ποια δικαιώματα θα δώσετε 
σε κάθε χρήστη. Χάρη στο αρχείο 
καταγραφής δραστηριοτήτων της 
εφαρμογής Nuki, μπορείτε πάντα να 
παρακολουθείτε ποιος εισέρχεται στο 
σπίτι σας.



NukiKEYPAD
Εγκατάσταση

Προϊόν : Πληκτρολόγιο
Χρώμα: Μαύρο
Διαστάσεις Προϊόντος : περίπου 9,0 x 3,0 x 1,5 cm
Προέλευση: Κίνα
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Μπαταρία 2 x CR2032 
(συμπεριλαμβάνεται)
Επικοινωνία: Bluetooth 5.0
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C to +70°C
Τύποι προστασίας: IP 65 (ανθεκτικό στη σκόνη και στο 
νερό))
Εύρος Bluetooth: 5-10 m, εξαρτάται
Εγγύηση: Δύο χρόνια
Ασφάλεια: Κρυπτογράφηση End-to-End με Challenge-
Response (όπως το e-Banking).
Επιλογές Λειτουργίας: 6-ψηφιο κωδικό για κλείδωμα
Περιεχόμενα αποστολής: Ω1x Nuki Keypad, 1x Οδηγίες, 
Υλικό Τοποθέτησης



NukiFOB

Συμβατότητα
Το Nuki Fob είναι συμβατό με κάθε Nuki Smart Lock 
και δεν απαιτεί σύνδεση με το Nuki Bridge Wifi.

Απλή διαμόρφωση
Η πρόσβαση στη Smart Lock μπορεί εύκολα να δοθεί ή να 
αφαιρεθεί μεμονωμένα με την εφαρμογή Nuki για 
οποιοδήποτε Nuki Fob.

Όσα κλειδιά επιθυμείτε
Μέχρι 100 Nuki Fobs μπορούν να αντιστοιχηθούν με μία Nuki 
Smart Lock. Ένα Nuki Fob μπορεί να εγκριθεί για έως και 100 
Smart Locks.

Ασφαλής διαχείριση πρόσβασης
Εάν χαθεί το Nuki Fob, τα δικαιώματα πρόσβασης μπορούν 
εύκολα και γρήγορα να διαγραφούν χρησιμοποιώντας την 
εφαρμογή Nuki.

Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι για όλους. Το Nuki Fob είναι!

ΔΩΡΕΑΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΚΛΕΙΔΙΩΝ



NukiFOB
Μικρό και ελαφρύ, 

το Fob σας διευκολύνει 
τη ζωή.

Προϊόν: Fob
Χρώμα: Μαύρο
Διαστάσεις Προϊόντος: Περίπου 55 x 24 x 6 mm
Προέλευση: Κίνα
Παροχή Ρεύματος: Μπαταρία CR1632 
(συμπεριλαμβάνεται)
Επικοινωνία: Bluetooth 4.0 ή νεότερο
Θερμοκρασία λειτουργίας: 10-40°C
Τύποι προστασίας: IP65, shockproof MIL-STD-810G 516.6 
Εμβέλεια Bluetooth: 15m, ανάλογα με την εγκατάσταση 
σας
Εγγύηση: Δύο χρόνια
Security: Κρυπτογράφηση End-to-End με Challenge-
Response (όπως το e-Banking)
Επιλογές λειτουργίας: Button for locking
Κουμπί Κλειδώματος: 1x Nuki Fob, 1x Manual

Εγκατάσταση



NUKI App



Έξυπνη φιλοξενία με τη Nuki

Έξυπνη, απλή, ασφαλής

Ζήστε τη νέα διάσταση φιλοξενίας με τη Nuki

• Δε χρειάζεται πλέον να κρύβετε τα κλειδιά σας

• Αυτόματη αποστολή αδειών προσωρινής 

πρόσβασης

• Δεν υπάρχει φόβος να χάσετε τα κλειδιά σας

• 24/7 self check-in χωρίς παράδοση κλειδιών

• Κατεβάστε την εφαρμογή Nuki App δωρεάν και 

ξεκινήστε - δεν απαιτείται εγγραφή

• Εύκολη ενσωμάτωση εξαιτίας του ανοικτού API



Άνεση και ασφάλεια για τους επισκέπτες

Πώς λειτουργεί η ενσωμάτωση για τους οικοδεσπότες
• Αγοράστε Nuki Combo
• Εγκαταστήστε τη Nuki Smart Lock και το Nuki Bridge
• Δημιουργήστε έναν λογαριασμό Nuki Web και συνδέστε τον 
μία φορά με τον λογαριασμό σας στο Airbnb
• Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης, ο επισκέπτης θα λάβει 
αυτόματα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον 
ψηφιακό κωδικό πρόσβασης
• Εάν η κράτηση αλλάξει ή ακυρωθεί, οι εξουσιοδοτήσεις που 
έχουν οριστεί θα αλλάξουν αυτόματα
• Στο τέλος της κράτησης, ο ψηφιακός κωδικός πρόσβασης 
λήγει αυτόματα

• Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, οι επισκέπτες σας θα 
λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον 
ψηφιακό κωδικό πρόσκλησης και μια εξήγηση από τη Nuki
• Εάν η εφαρμογή Nuki δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα στο 
smartphone των επισκεπτών σας, η λήψη θα ξεκινήσει 
αυτόματα όταν κάνετε κλικ στον κωδικό πρόσκλησης
• Η εγγραφή στην εφαρμογή Nuki δεν είναι απαραίτητη


