
 
 

Nuki Home Solutions GmbH | Part of Up To Eleven Digital Solutions GmbH | Münzgrabenstraße 92/4 | A-8010 Graz | Austria 

press@nuki.io | www.nuki.io 

CRN: 422826d | LG für ZRS Graz | VAT No.: ATU69049727 

 

 
 

Update Nuki en Apple Watch zorgt ervoor dat je 
smartphone kan thuislaten 
 
Wil je af en toe eens je huis verlaten zonder je iPhone? Dan heeft Nuki goed nieuws voor je. Je kunt 
nu je Nuki Smart Lock via Bluetooth op je Apple Watch bedienen. De volgende keer dat je gaat 
hardlopen, heb je alleen je Apple Watch en je muziek nodig. 

Maandag 6 mei 2019 — De laatste nieuwe update van je Nuki iOS-app komt leuk extraatje. Want wat al 
werkt met Android Wear is nu ook mogelijk met de Apple Watch: je Nuki Smart Lock rechtstreeks 
bedienen met je Apple Watch. Op deze manier versterkt Nuki nogmaals haar interesse in de Apple-
community. Je Apple Watch kan nu onmiddellijk verbinding maken met het Smart Lock via Bluetooth. Als 
je eenmaal voor de deur staat, hoef je alleen maar de Nuki-app op je Apple Watch te openen en 
vervolgens de deur eenvoudig te ontgrendelen. Je iPhone hoeft niet binnen bereik of ingeschakeld te 
zijn. Zo functioneert je Apple Watch ook meteen als de perfecte back-up voor het geval dat je iPhone 
onverwachts zonder batterij komt te zitten. 

Ter herinnering: het Nuki Smart Lock is een systeem dat eenvoudig te installeren is en compatibel is met 
Europese slotcilinders. Het maakt het automatisch openen en sluiten van je voordeur zonder fysieke 
sleutel mogelijk. En dit zonder dat je het bestaande slot hoeft te veranderen. 

Opmerking: Om je Smart Lock rechtstreeks via Bluetooth te bedienen, heb je de app versie 2.1.6 (of 
hoger) nodig. De Apple Watch kan de deur via BLE vergrendelen en ontgrendelen. Het is niet mogelijk 
om de status of het protocol te controleren zonder een iPhone. 

 

 

 

Over Nuki Home Solutions  

Nuki Home Solutions is een leidend leverancier van gemakkelijk te installeren intelligente 
toegangsoplossingen in Europa. De onderneming heeft zich als doel gesteld om bestaande 
deurvergrendelingen slimmer en fysieke sleutels overbodig te maken. Het huidige gamma omvat de Nuki 
Combo, met het Nuki Smart Lock en de Nuki Bridge, de Nuki Box – een retrofit oplossing voor 
appartementsgebouwen – en tal van slimme productuitbreidingen zoals Nuki Fob en Nuki Keypad. Nuki 
Home Solutions werd in 2014 in Graz opgericht door Up to Eleven. CEO van Nuki Home Solutions is 
Martin Pansy. Meer informatie is te vinden op www.nuki.io/nl. 
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