
SMART LOCK 3.0
Aby ste mohli nainštalovať Smart Lock, nemusíte nič 
prestavovať. Elektronický zámok sa z vnútornej strany dverí 
nasunie alebo nalepí na existujúcu vložku. Obe varianty 
pri demontáži nezanechávajú žiadne stopy, a sú tak skvelé 
napríklad pre nájomné byty. Mobilnou aplikáciou Nuki môžete 
všetky Nuki produkty nastavovať, obsluhovať a spravovať.

VÝHODY

Nuki Vám automaticky otvorí dvere, keď prídete 
domov, a znova zamkne, keď odídete. Kľúč 
zostane v zámku, Váš chytrý telefón vo vrecku.

Zachováte si kontrolu, pričom na smartfóne 
môžete sledovať stav svojho Nuki Smart Locku 
aj spravovať prístupové práva rodiny alebo 
priateľov. 
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CHYTRÝ • JEDNODUCHÝ • BEZPEČNÝ 

Nuki Smart Lock sa namontuje z vnútornej strany 
dverí na existujúci zámok a počas 3 minút je 
pripravený na štart. Bez skrutiek a bez vŕtania.

KOMPATIBILNÝ S:

Vstúpte do sveta chytrej 
domácnosti

Viac informácií: www.nuki-lock.sk

ELEKTRONICKÝ ZÁMOK
PRE VŠETKÝCH

MONTÁŽ RÝCHLO
A JEDNODUCHO

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Výhradný dodávateľ značky NUKI v SR
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ČO JE NUKI? FUNKCIE
Smart Lock 3.0 premení Vaše 
dvere na inteligentný prístupový 
systém a Váš chytrý telefón na 
inteligentný kľúč. Zámkom Nuki sa 
dodatočne, ľahko a bez poškodenia 
dovybavia vchodové dvere. 
Chytré, jednoduché a bezpečné 
riešenie pre prístup domov bez 
kľúča.

Pomocou Nuki Bridge je Nuki 
Smart Lock online. Vďaka tomu 
ho môžete ovládať a spravovať 
odkiaľkoľvek.

BRIDGE

POWER PACK

S klávesnicou Keypad zažijete 
všedný deň úplne bez kľúča. 
Otvorte si dvere pohodlne 
prístupovým kódom. Nuki 
Fob je malý prívesok na kľúče 
s Bluetooth. Umožňuje Vám 
ovládať dvere aj bez chytrého 
telefónu.

KEYPAD & FOB

S aktivovanou funkciou Auto Unlock otvára Nuki automaticky 
dvere, keď prídete domov. Ruky máte voľné a telefón vo vrecku!

Auto Unlock

S funkciou Lock‘n‘Go za Vami Nuki Smart Lock automaticky 
zamkne bez toho, aby ste museli otvárať aplikáciu v mobile.

Lock ’n’ Go

S funkciou Auto Lock zámok Nuki Smart Lock bezpečne zamkne 
dvere, akonáhle sa zatvoria. Nemusíte mať už žiadne obavy, či 
dvere nezostali odomknuté.

Auto Lock

Vďaka integrovanému ovládaniu v závislosti od času Smart Lock 
automaticky zamyká alebo odmyká v nastavených časoch.

Ovládanie v závislosti od času

Spravujte prístupové oprávnenia pre Vašu rodinu, priateľov, 
remeselníkov alebo stráženie detí – stále alebo opakovane.

Individuálne prístupové oprávnenia

Chcete svoj elektronický zámok jednoducho zviazať s existujúcimi 
zariadeniami systému inteligentnej domácnosti? Nuki Smart Lock 
je kompatibilný s celým radom systémov chytrej domácnosti.

Integrácia do Smart Home

Overte si, či sa Nuki 
hodí pre Vaše dvere.

Nabíjací akumulátor Nuki 
Power Pack dodá Smart Locku 
skutočnú silu a výdrž. Smart 
Lock vydrží fungovať až 
6 mesiacov do ďalšieho nabitia. 
Už žiadna výmena batérií!

S mobilnou aplikáciou Nuki zamknete svoj Nuki Smart Lock 
jednoduchým prejdením prsta po displeji smartfónu alebo 
hodiniek.

Odomknúť a zamknúť zámok

Vďaka senzoru Nuki Door Sensor 
vidíte v mobilnej aplikácii nielen 
stav vložky zámku (odomknuté/
zamknuté), ale aj stav dverí 
(otvorené/zatvorené). Nuki Door 
Sensor je nutné dokúpiť zvlášť.

DOOR SENSOR

PRÍSLUŠENSTVO PRE 
SMART LOCK


