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 Inteligencja-  
Przyszłość w Twoich rękach 

 
Dzięki Paigo Liva możesz swobodnie 

kontrolować i monitorować swój dom 
poprzez komputer, tablet lub telefon  

nawet z drugiego końca świata. Steruj 
oświetleniem nie tylko przy pomocy 

przełączników, ale również z poziomu 
aplikacji. Możesz określić preferowaną 
temperaturę w każdym pomieszczeniu,  

a czujniki i detektory niezwłocznie 
powiadomią Cię o zagrożeniu. Dostosuj 
klimatyzację i ogrzewanie do własnego 

poziomu komfortu. 

 

Bezpieczeństwo- Bądź spokojny 
 

Paigo to nie tylko automatyka. To również 
wysoki poziom bezpieczeństwa, który 
zapewnia nasz profesjonalny System 
Alarmowy. W przypadku wtargnięcia 

nieupoważnionej osoby do Twojego domu, 
natychmiast zostanie włączony alarm 

wydający głośny sygnał dźwiękowy oraz 
migające światło ostrzegawcze. O zaistniałej 
sytuacji zostaniesz powiadomiony w formie 
poczty e-mail lub bezpośrednio smsem na 

Twój smartphone. 
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 Bądź Eko 
 

 Oszczędzaj energię Zadbaj z nami  
o środowisko. Inteligentny System Paigo 
pomoże Ci kontrolować zużycie prądu. 

Wyobraź sobie, że każdego dnia możesz być 
„eko” i to bez ciągłej kontroli! Zaoszczędź 

dodatkowo czas i pieniądze! Pamiętaj, że to 
Paigo zgasi światła, zamknie za Tobą drzwi, 

dostosuje temperaturę,  
czy odłączy od prądu wszelkie nieużywane 

w danym czasie urządzenia elektryczne.  

Rozrywka 
 

Wszystko w jednym Paigo to również Twoje 
własne Centrum Multimedialne. Teraz 
możesz przechowywać swoje ulubione 

zdjęcia, muzykę, a nawet filmy w jednym 
miejscu.! Oglądaj filmy w jakości HD, słuchaj 
radia lub ulubionej muzyki, oglądaj telewizję 

na żywo, nagrywaj swoje ulubione filmy  
i programy telewizyjne. Z łatwością 

połączysz się z najbliższymi z drugiego końca 
świata dzięki Skype lub Viber. Przeglądaj 
Internet przez Chrome. Co więcej- Paigo 

pełni również rolę routera Wi-Fi.  
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Paigo Z-Soft 

 

 

 Kontrola domu- To proste! 
 

Aplikacja Paigo oferuje Ci intuicyjną  
i przejrzystą obsługę. Dzięki niej możesz w 

łatwy sposób kontrolować swój dom. Menu 
aplikacji zostało stworzone z myślą o Twojej 

wygodzie. Za pomocą nowoczesnych, 
stylowych kafelków masz podgląd 
wszystkich urządzeń podłączonych 

 do systemu. 
Dodatkowo z aplikacji Paigo możesz 

korzystać nie tylko z pozycji telewizora 
w domu, ale i na całym świecie poprzez 

smartphone, tablet, czy komputer. 

 

Sceny, algorytmy -  Zbuduj to sam 
 

Za pomocą tak innowacyjnego rozwiązania  
z łatwością dostosujesz dom do swoich 

potrzeb. Od teraz tworzenie skryptów, czy 
nawet rozbudowanych scen jest dziecinnie 

proste. W tym celu posłużą Ci Puzzle! 
Układając je tworzysz preferowane przez 

siebie akcje i całe zdarzenia. Możesz 
samodzielnie ustanowić automatyczne 

zapalanie światła w kuchni, bądź też pójść  
o krok dalej i  rozbudować akcję o ciąg 

zdarzeń, np. włączenie świateł po wejściu 
do domu, włączenie telewizora oraz 

czajnika z wodą. 
. 
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 Sterowanie jak w grze. 
 

Aplikacja oferuje Ci wiele nowoczesnych 
rozwiązań. Dzięki wizualizacji domu, możesz 

swobodnie tworzyć plan pięter swojego 
domu. To jednak nie wszystko! Mając na 

uwadze Twoją wygodę, aplikacja umożliwia 
również dodanie dalszych obszarów Twojej 

posesji. Wszystko to stworzysz w bardzo 
prosty i szybki sposób, gdyż wystarczy 

utworzyć piętro, nadać jego nazwę oraz 
dodać zdjęcie. 

 

Bezpieczeństwo Twojej rodziny  
 

Z pozycji aplikacji możesz uzbrajać  
i rozbrajać system alarmowy. Sterujesz  

i kontrolujesz również monitoringiem, dzięki 
czemu masz podgląd swojej posesji i domu. 

Pamiętaj, że możesz to zrobić z każdego 
miejsca na świecie i o każdej porze! 

Dodatkowo Aplikacja Paigo daje Ci kontrolę 
użytkowników. Oznacza to, że możesz 

tworzyć unikalne loginy oraz hasła dostępu 
do systemu, przy czym jest również możliwe 

określenie przywilejów. Kontrola 
użytkowników jest szczególnie przydatna  
w przypadku osób, których użytkowanie  

z Paigo chcesz mieć pod kontrolą. 
. 
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DODATKOWE FUNKCJE 

 

 

 
Google Chrome 

Chrome to przeglądarka internetowa 
opracowana przez firmę Google Inc. Łączy 

ona lekką konstrukcję z cultivated 
technology, aby przeglądanie sieci było 

bezpieczniejsze, szybsze i prostsze. 
Chrome oferuje wiele funkcji, takich jak 
tłumaczenia, rozmiar pól tekstowych, 
sprawdzanie pisowni i wiele innych. 

Ponadto jest jedną z pierwszych 
przeglądarek posiadających pasek adresowy 

pełniący również funkcję wyszukiwarki. 
 

 

Menadżer plików 
Menadżer plików jest to skrót do folderu, 

który zawiera wszystkie zorganizowane 
foldery Paigo w pamięci urządzenia. File 

Manager posiada funkcje pozwalające na 
swobodę kopiowania, przenoszenia, 

zamiany nazw, usuwanie plików, 
wyszukiwanie i tworzenie oraz zarządzanie 

folderami. Użytkownicy mogą również 
zmienić atrybuty, uprawnienia lub 

emblematy dla plików, czy katalogów. 
Użytkownik może również formatować dyski 
i zarządzać udostępnianiem plików w sieci. 

 

 

 
PLEX Home Theater 

PLEX Home Theater pozwala użytkownikom 
kontrolować szeroką gamę formatów 

multimedialnych oraz posiada funkcje, takie 
jak odtwarzanie muzyki, zdjęć, książek 

audio, filmów i wiele więcej. 
Home Theater jest również zintegrowany  

z rosnącą listą wtyczek dla treści 
internetowych, takich jak Netfix, Hulu. 
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 MPV Media Player 
MPV Media Player to prosty  

i wieloplatformowy odtwarzacz 
multimedialny, który może odtworzyć 
oraz otworzyć dowolny plik z aktualnie 
dostępnych formatów audio i wideo. 

Poprzez proste przeciągnięcie i upuszczenie 
w odtwarzaczu, możesz odtworzyć dowolnie 

wybrany przez siebie plik. 
 

Dropbox 
Dropbox to usługa, która oferuje 

przechowywanie w chmurze, synchronizację 
plików oraz chmurę osobową. Pozwala to 

użytkownikom, na utworzenie specjalnego 
folderu w swoich komputerach, które 
następnie Dropbox synchronizuje tak,  
że wydają się być jednym, tym samym 
folderem (o takiej samej zawartości), 

niezależnie od tego, które urządzenie jest 
używane. Wszystkie pliki umieszczone w 

tym folderze są dostępne za pośrednictwem 
strony internetowej Dropbox oraz aplikacji 

mobilnych. 
 

 

 

Viber 
Viber jest komunikatorem i aplikacją dla 
inteligentnych urządzeń opracowanych 

przez Viber Media. Viber zapewnia 
połączenia głosowe, przesyłanie tekstu, 

obrazu i wiadomości wideo.  
Daje dostęp do ostatnio wykonanych 

połączeń, kontaktów oraz wiadomości. Raz 
zainstalowany program tworzy konto 

korzystając z numeru telefonu i 
synchronizuje użytkowników z książki 

adresowej telefonu, dzięki czemu 
użytkownicy nie muszą dodawać kontaktów 

w osobnej zakładce. 
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Skype 

Skype to program, który oferuje bezpłatne 
rozmowy pomiędzy abonentami za 
pośrednictwem Internetu. Oprócz 

wykonywania połączeń, Skype zapewnia 
także transfer plików, połączeń 
konferencyjnych, wideo, czat  

i wideokonferencje. Aby rozpocząć 
korzystanie z programu Skype, należy 

zainstalować program i dokonać rejestracji. 
Teraz wystarczy Paigo Remote Control. 

Można również użyć zestaw słuchawkowy. 
 

Leafpad - Notepad 
Leafpad to prosty edytor tekstu 

umożliwiający otwieranie i czytanie plików. 
Notatnik ma minimalne możliwości edycji 

oraz jest łatwy w użyciu. Użytkownicy mogą 
wycinać, kopiować i wklejać tekst, 

a także skopiować dane do Notatnika 
 z innych plików i odwrotnie. 
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Menadżer ustawień 

Menedżer ustawień jest to panel 
sterowania w Paigo , ze wszystkimi 

niezbędnym opcjami, takie jak kontrola 
myszy i panelu dotykowego, ustawienia 

sieci, kontrola głośności, pierwsza 
konfiguracja Paigo i wyłącznik.  

 

 

Mysz i panel dotykowy 

Mysz i panel dotykowy pozwala na 
konfigurację zachowania i wyglądu kursora 

urządzenia wskazującego.   
 

Urządzenia 

Z rozwijanej  listy można wybrać urządzenie 
do edytowania. Ustawienia poniżej 

dostosowują się do wybranego urządzenia. 
 

Układ prawo i leworęczny 

Jeśli wybierzesz układ leworęczny, wówczas 
podstawowy i drugi przycisk na myszce 

będą działały w odwrócony sposób. 
 

 

 
Zakładka 'Zachowanie' 

Dzięki tej zakładce masz możliwość 
określenia Progu, czyli odległości o jaką 
należy przenieść kursor, aby rozpocząć 
czynność przeciągania pliku, szybkość 

dwukrotnego kliknięcia, a także odległość 
pomiędzy kliknięciami, aby zostały one 

zinterpretowane, jako dwukrotne. 
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Zakładka 'Styl' 
Zakładka ta umożliwia wybór kursora oraz daje 

podgląd zaznaczonego stylu. 
 

 

Ustawienia sieci 
Panel ten pozwala ustawić połączenia do sieci, 
poprzez wybór połączenia LAN lub połączenie 

bezprzewodowe Wi-Fi. 

 

 

Regulacja głośności 
Regulacja głośności umożliwia między innymi 

skonfigurowanie dźwięku w Paigo. Oferuje także 
wiele innych opcji, takich jak: odtwarzanie, 

nagrywanie. Dźwięki systemowe pozwalają wybrać 
głośność od 0% (wyciszone) do 100% i nawet 

wzmocnić głośność do 153% (+11.00dB). 
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 Przedni panel I/O 

1. Przycisk ON - przycisk do włączenia i wyłączenia 
Paigo.  
 
2. USB 2.0 Ports – USB 2.0 port do podłączenia 
urządzeń USB 2.0. 
 
3. USB 3.0 Port - USB 3.0 port do podłączenia 
urządzeń USB 3.0. 

 

 

Tylni panel I/O 

4. 12V DC_IN Port - miejsce, gdzie się podłącza 
zasilacz.  
 
5. HDMI Port - HDMI port do podłączenia monitora. 
 
6. LAN Port – LAN port do podłączenia kabla LAN i 
podłączenia do sieci. 
 
7. Combo Audio Jack (Mic in & Line out) – Audio Jack 
do podłączenia słuchawek lub głośniki. 
8. VGA Port – VGA port do podłączenia monitora. 

 

 

Specyfikacja 
 
CPU/Chipset Przedni Panel I/O 

- Intel® Bay Trail-M SoC \ Dual-core 2.25GHz - 1 x Power Button 
- 2 x USB 2.0 Ports 
- 1 x USB 3.0 Port 

Pamięć Tylni Panel I/O 
- 2GB DDR3L - Single channel DDR3L soldered down 

memory 
- 1 x DC IN port (12V only) 
- 1 x HDMI port 
- 1 x RJ45 LAN connector 
- 1 x Audio combo jack (speakers & microphone) 
- 1 x VGA port 
- 1 x SMA connector 

Dysk Zasilacz 
- eMMC 32GB directly soldered down 
- mSATA SSD or USB flash drive as additional storage 

options 

- APD WA-36A12 (12V\ 3A\ 36W DC Adapter) 

Audio Rozmiary 
- Realtek ALC283 ( 2 Channel High Definition Audio Codec - 3.5 
mm jack with stereo sound and mic (combo) supports for jack 
detection ) 

- 135 x 83 x 40mm 

LAN  
- Realtek RTL8111G-CG Gigabit LAN - 10/100/1000 Fast 
Ethernet Controller 
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PAIGO AIR REMOTE 5 IN 1 
WSZYSTKO W ZASIĘG RĘKI… 

 

 

 

 

Pilot na podczerwień 
 

Już dziś pozbądź się wszystkich, wciąż 
mnożących się w domu pilotów!  

Zastąpi Ci je nasz innowacyjny pilot na 
podczerwień, któremu można przypisać do 8 

urządzeń używających sygnału IR,  
m.in. TV, DVD. 

 

Mysz powietrzna 
 

Pilot posiada również opcję sterowania. 
Innowacyjna technologia pozwala na 

sterowanie urządzeniem niczym „Myszą 
powietrzną”. Oznacza to, że poruszając ręką 

zmieniasz pozycję kursora. 

 

Ładowarka mini USB 
 

Co więcej nie musisz więcej pamiętać  
o bateriach. Ograniczając ich zużycie 

dodatkowo zadbasz o środowisko. Dzięki 
prostemu rozwiązaniu nasz pilot wychodzi 

naprzeciw dzisiejszej technologii.  
Aby naładować pilot, po prostu podłącz go 

do ładowarki mini USB- tak, jak w przypadku 
telefonu. 

 

Klawiatura QWERTY 
 

Ten wszechstronny pilot daje możliwość 
szybkiego wpisywania tekstu za pomocą 
klawiatury QWERTY. Dzięki temu szybko  
i bez problemu porozumiesz się poprzez 

chat, media społecznościowe, bądź wpiszesz 
zadanie na dziś do notatnika LeafPad. 

Możesz również m.in. zmienić głośność, 
wyłączyć lub włączyć muzykę. 
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