
INSTALLATIEHANDLEIDING+

 NUKI COMBO INSTALLEREN (SMART LOCK & BRIDGE)

Monteer het Smart Lock volgens de bijgevoegde 
handleiding op de deur en gebruik de Nuki-app om 
deze in te stellen. Daarna doe je hetzelfde met de 
Bridge.
 

 INSTELLINGEN KIEZEN 

EN NUKI WEB ACTIVEREN 
Wijs vervolgens met de Nuki-app een PINcode 
toe in het beheerscherm van het Smart Lock en 
deactiveer Bluetooth-pairing om een koppeling 
met andere smartphones te voorkomen. Daarna 
activeer je Nuki Web.

AIRBNB MET NUKI WEB VERBINDEN
Nu ga je op de computer naar https://web.nuki.
io/#/pages/short-rental en log je in met de eerder 
toegewezen toegangsgegevens voor Nuki Web. 
Klik op “Nieuw” en voor Airbnb op “Verbinden”.
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SMART LOCK AAN LISTING TOEWIJZEN 
Tot slot selecteer je op de volgende pagina
in de linkerkolom je listing en wijs je deze toe 
aan het betreffende Nuki Smart Lock door op 
“Opslaan” te klikken.

IN GEVAL VAN PROBLEMEN 
Mochten er bij de automatische verzending 
van de welkomst- of afscheidsmail problemen 
optreden, dan kunnen de vereiste handelingen 
ook handmatig doorgevoerd worden via Nuki 
Web > Kortetermijnverhuur en de “Nu activer-
en” of “Nu deactiveren” functie voor de listing. 

KLAAR 
Vanaf nu ontvangen je gasten 72 uur voor elke toegang 
automatisch een e-mail met daarin de uitnodigingscodes 
voor alle gasten. Ter bevestiging wordt ook een kopie 
van de uitnodigingsmail naar je Nuki Web-mailadres 
gestuurd. De gasten kunnen met deze codes na in-
stallatie van de Nuki-app het Smart Lock aan de app 
toevoegen en deze ter plaatse zo vaak als gewenst via 
Bluetooth ver- en ontgrendelen, gedurende de boeking-
speriode . Gasten kunnen om veiligheidsredenen geen 
toegang op afstand verkrijgen via de Bridge. Op de dag 
van aankomst geldt de autorisatie vanaf de vroegste 
inchecktijd die op de listing staat vermeld (bij flexibel 0 
uur), op de dag van vertrek geldt deze tot aan de uit-
checktijd. Na afloop van de boeking worden de autorisa-
ties automatisch verwijderd en ontvangen de gasten een 
afscheidsmail met daarin een link om het Smart Lock uit 
de app te verwijderen.
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Beste Airbnb-host,
Met Nuki beleef je een nieuwe dimensie van gastvrij-
heid! Om het hele Airbnb-proces voor jou en je gasten zo 
eenvoudig en comfortabel mogelijk te maken, hebben we 
enkele verbeteringen doorgevoerd. Hier vind je een over-
zicht met de belangrijkste tips en trucs om slim te verhuren 
via Nuki.

NUKI SMART LOCK 

PIN WIJZIGEN
Nuki-app: Instellingen > Beheer > PIN wijzigen  
Zorg ervoor dat je een persoonlijke PINcode vastlegt om 
de instellingen van je Smart Lock tegen onbevoegde toe-
gang te beveiligen. De PIN wordt voor veiligheidsredenen 
gevraagd, zo kan er buiten jou niemand instellingen wijzi-
gen, gebruikers uitnodigen of het log inzien. Indien nodig 
kan je de PINcode op elk moment wijzigen.

VERGRENDELINGSPROCES OPTIMALISEREN 
Nuki-app: Instellingen > Beheer > Vergrendelingsproces 
optimaliseren  
Met deze functie kan je het vergrendelingsproces van je 
Smart Lock sneller maken en zo onnodige handelingen ver-
minderen. Zo bespaar je tijd en tegelijkertijd de batterijen 
van het Smart Lock.

BLUETOOTH-PAIRING
Nuki-app: Instellingen > Beheer > Bluetooth-pairing 
Om te voorkomen dat gasten jouw Nuki Smart Lock ter 
plaatse koppelen met andere smartphones schakel je de 
optie “Bluetooth-pairing” uit.

LED-HELDERHEID 
Nuki-app: Instellingen > Beheer > Helderheid 
De helderheid van het LED-signaal aan het Smart Lock 
wijzig je door de balk naar links of rechts te schuiven. Hoe 
meer je de helderheid van het Smart Lock verlaagt (de balk 
naar links schuiven), hoe meer energie je bespaart voor je 
Nuki Smart Lock.

GEBRUIK VAN (AA) OPLAADBARE BATTERIJEN 
Om niet telkens nieuwe batterijen voor je Nuki Smart Lock 
te hoeven gebruiken, raden wij de oplaadbare batterijen 
van Panasonic eneloop pro aan, die door Nuki zijn getest. 
Dit is op de lange termijn goed voor het milieu en je porte-
monnee.

NUKI BRIDGE

STROOMVOORZIENING 
Om alle voordelen van de Nuki Bridge – zoals toegang 
op afstand – optimaal te kunnen benutten, dien je ervoor 
te zorgen dat de Nuki Bridge continu van stroom wordt 
voorzien. Wanneer de Bridge uit het stopcontact wordt 
gehaald verbindt de Bridge zich na het inpluggen automa-
tisch opnieuw met het Smart Lock. Je hoeft de Bridge niet 
opnieuw te koppelen. 

GASTEN UITNODIGEN 
Je kunt via de Bridge ook gemakkelijk en comfortabel 
gasten uitnodigen. Let wel op: als er geen Bridge beschik-
baar is, kunnen er geen nieuwe uitnodigingen naar gasten 
verstuurd worden op afstand, omdat alle autorisaties via de 
Bridge naar je Smart Lock moeten worden geschreven.

 
AIRBNB COMFORT-CHECK-IN 

Um den Airbnb Comfort-Check-in mit Nuki zu deaktivier-
en, melde dich bei Nuki Web mit deinen Zugangsdaten an. 
Hier kannst du unter Nuki Web > Kortetermijnverhuur das 
mit der Unterkunft verbundene Smart Lock entfernen. Da-
durch wird jeglicher Automatismus, wie der automatische 
Versand von Einladungsmails an deine Gäste, beendet. 

Alternatief kan je de Nuki-app op de website van Airbnb 
deactiveren. Daarvoor open je de volgende link https://www.
airbnb.com/users/apps en klik je linksboven op je profielfoto 
> Account instellingen > Verbonden apps > Nuki  

BEST PRACTICE VOOR AIRBNB-HOSTS


