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Je deur openen met enkel je smartwatch 
 
Sportievelingen zijn gehoord, ga voortaan lopen zonder sleutels of smartphone in je zakken   
 
Graz (Oostenrijk) 8 maart 2022 – Lopen is vrijheid. Dat hoort het tenminste toch te zijn. Maar telkens wanneer 
je klaar bent om te vertrekken, moet je eerst nog even al je nodige spullen een goed plaatsje geven opdat ze 
niet in de weg zouden zitten. Wat ze meestal toch zullen doen. Daar heeft Nuki, Europees marktleider van 
slimme toegangsoplossingen het perfecte antwoord op. Door hun naadloze integratie jn de Nuki Smart Locks 
compatibel met de meeste slimme horloges. Zo kan je niet alleen je sleutels thuis laten, maar zelfs je 
smartphone. Vrijheid, blijheid. 
 
Nieuw: Apple Watch LTE nu ook compatibel 
De Nuki-app kan op de meeste smartwatches worden gebruikt: Wear OS, Huawei Watch 3, Tizen, Garmin en nu 
dus ook de Apple Watch LTE. Je kon je deur al eerder openen zonder je iPhone op zak te hebben, maar dan 
moest je je wel binnen het Bluetooth-bereik van je iPhone bevinden. Nu is er echter een directe communicatie 
tussen de Apple Watch LTE en je Nuki-apparaten[1] en kan je dus van overal je deur openen met een druk op de 
knop aan je pols. Dat biedt weer tal van nieuwe mogelijkheden in het dagelijks leven. 
 
Hoe het werkt 
De Nuki Smart Lock wordt aan de binnenkant van de deur op de bestaande cilinder gemonteerd. In bijna alle 
gevallen hoeft het deurslot hiervoor niet te worden aangepast. Je hoeft alleen maar de gratis Nuki-app voor 
iOS of Android op je smartphone en smartwatch te downloaden en de Nuki-app te koppelen aan het Smart Lock 
op je deur, en je slimme deurslot is klaar voor gebruik. Voor bediening vanop afstand is er wel een Nuki bridge 
nodig. Daarmee kan je het aangesloten slot aan het Wi-Fi-netwerk van je woning koppelen. De nieuwste Nuki 
Smart Lock 3.0 Pro heeft zijn eigen ingebouwde Wi-Fi-chip. 
 
[1] Nuki is vanaf nu compatibel vanaf WatchOS 7. De Apple Watch series 1&2 (WatchOS 6 en ouder) worden 
echter niet meer ondersteund.   
 
Over Nuki Home Solutions  
Nuki Home Solutions is een toonaangevende aanbieder van makkelijk te installeren slimme toegangsoplossingen 
in Europa. 
 
Onze missie 
"Wij geven vorm aan de manier waarop mensen toegang hebben tot woningen. Onze producten zijn eenvoudig, 
maken het leven makkelijker en zijn betrouwbare partners voor onze klanten. Wat ons succesvol maakt, is ons 
dynamische en diverse team. Omdat we ons richten op de essentie en voortdurend blijven evolueren", aldus 
Nuki CEO Martin Pansy over de missie van het bedrijf. 
 
Nuki Home Solutions GmbH werd opgericht in Graz in 2014. Na een succesvolle crowdfundingcampagne in 
2015 groeide het bedrijf gestaag. In Graz werken intussen ruim 100 mensen. Naast het ingeburgerde Smart 
Lock en een ruime waaier van accessoires zet Nuki zich hard in om nog slimme toegangsoplossingen verder te 
ontwikkelen voor een volledig sleutelloze toekomst. Meer informatie is te vinden op https://nuki.io/nl/. 
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