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Airbnb
Οδηγός εγκατάστασης

 
1. Εγκατάσταση του Nuki Combo (Smart Lock & Bridge)

Τοποθετήστε τη Smart Lock στην πόρτα ακολουθώντας το συνημμένο εγχειρίδιο και 
ρυθμίστε το με την εφαρμογή Nuki. Κάνετε το ίδιο με  το Bridge μετά.

2. Ρυθμίστε και ενεργοποιήστε το Nuki Web
 
Τώρα πρέπει να ορίσετε ένα PIN διαχειριστή με την εφαρμογή Nuki στη διαχείριση 
της Smart Lock και να απενεργοποιήσετε την αντιστοίχηση ( pairing) το   Bluetooth, 
ώστε να αποφευχθεί η  αντιστοίχηση και με άλλα smartphones. Στη συνέχεια 
ενεργοποιήστε το Nuki Web



 

 
 

 

3. Συνδέστε το Airbnb με το Nuki Web 

Πηγαίνετε στο http://web.nuki.io και συνδεθείτε με το λογαριασμό σας  Nuki Web 
στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε "Airbnb" στην επάνω δεξιά γωνία του μενού και 
συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο Airbnb.



 
 

 
 

 
 
 

4. Συνδέστε τη Smart Lock

Τέλος, στην επόμενη σελίδα πρέπει να επιλέξετε την καταχώρισή σας στην αριστερή 
στήλη, συνδέσετε την αντίστοιχη Nuki Smart Lock σε αυτήν και στη συνέχεια να 
επιλέξετε "Connect".

5. Έτομοι

 Από τώρα και στο εξής, 24 ώρες πριν από κάθε ενοικίαση, οι καλεσμένοι σας θα 
λάβουν αυτόματα ένα e-mail με κωδικούς πρόσκλησης για όλους τους 
καλεσμένους. Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής Nuki, οι καλεσμένοι μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους κωδικούς για να προσθέσουν τη Smart Lock στην 
εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια της κράτησής τους μπορούν να ξεκλειδώσουν και να 
κλειδώσουν τη Smart Lock μέσω Bluetooth όσο συχνά θέλουν. Για λόγους 
ασφαλείας, οι επισκέπτες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη Smart Lock εξ 
αποστάσεως. Την μέρα της ενοικίασης, η εξουσιοδότηση ισχύει από τη στιγμή που 
γίνεται το  check-in που αναφέρεται στην καταχώριση (σε μία ευέλικτη ώρα 0:00 
π.μ.), την ημέρα της αναχώρησης  μέχρι που γίνεται Check out. Αφού λήξει η 
κράτηση, οι εξουσιοδοτήσεις διαγράφονται αυτόματα και αποστέλλεται στους 
επισκέπτες email με αποχαιρετιστήριο μήνυμα, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συνδέσμου για τη διαγραφή της Smart Lock από την εφαρμογή τους.



 
Welcome e-mail to the guest 

6. Σε περίπτωση προβλημάτων 

Αν υπάρχουν προβλήματα με την αυτόματη αποστολή ευπρόσδεκτων ή 
αποχαιρετιστήριων μηνυμάτων, οι αντίστοιχες ενέργειες μπορούν επίσης να 
ενεργοποιηθούν με μη αυτόματο τρόπο από το Nuki Web> Airbnb επιλέγοντας 
μια κράτηση και τα "Ενεργοποίηση τώρα" ή "Απενεργοποίηση τώρα" κουμπί.



 
 
 
 
 


