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 Kontrola domem 
 

Paigo Z-Simple to innowacyjne rozwiązanie 
dla Twojego domu. Steruj oświetleniem, 

temperaturą, ogrzewaniem, czy też 
klimatyzacją przy pomocy poręcznej 
i przejrzystej aplikacji, dzięki której 

ustanowisz również preferowane akcje dla 
systemu, a wszystko to z pozycji komputera, 

tabletu lub smartphone z drugiego 
końca świata! 

 

System alarmowy 
 

Dzięki Paigo Z-Simple możesz być spokojny. 
Bezkompromisowy System Alarmowy 

przejmie opiekę nad Twoim Domem oraz 
powiadomi Cię o każdym zdarzeniu.  

Dzięki kamerom IP oraz czujnikom ruchu, 
Paigo wykryje każde wtargnięcie do domu. 
Automatycznie zostanie włączony głośny 

sygnał dźwiękowy, a także otrzymasz 
alarmujące ostrzeżenie w formie poczty  

e-mail lub sms. Nie stracisz już ani chwili na 
konieczną reakcję. Przy pomocy 

smartphone możesz również uzbrajać  
i rozbrajać system. 
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 Podgląd kamer 
 

 Kamery IP to połączenie kamery  
i komputera. Urządzenia te rejestrują  
i przesyłają obraz na żywo. Dzięki tak 

zaawansowanej technologii Paigo Z-Simple 
może chronić Cię jeszcze lepiej. Jednak 

kamery IP to nie tylko bezpieczeństwo, ale 
także monitoring wizyjny i automatyzacja. 
Współpraca Paigo Z-Simple z kamerami IP 

czyni życie bezpieczniejsze i bardziej 
wygodne dla Ciebie i Twojej rodziny. 

W każdej chwili i z każdego miejsca na 
świecie, dzięki aplikacji Paigo, możesz 

sprawdzić, co dzieje się w Twoim Domu  
i na posesji.  

Media Center –  
Domowe Centrum Rozrywki 

 
Paigo Z-Simple daje Ci Domowe Centrum 

Rozrywki. Oglądaj filmy w jakości HD, 
słuchaj ulubionej muzyki oraz przechowuj 
dane w jednym miejscu. Z Paigo możesz 
więcej. Z łatwością połączysz się poprzez 

Internet z najbliższymi oddalonymi od 
Ciebie o tysiące kilometrów. 
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 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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SYSTEM OSC 

 

 

 

OSMC (Open Source Media Center) 
odtwarzacz multimedialny oparty na 

systemie Linuks, umożliwiający odtwarzanie 
multimediów z sieci lokalnej, pamięci 
masowej oraz Internetu. OSMC jest 

niezwykle prostym i łatwym w użyciu 
systemem z przejrzystym i intuicyjny 

interfejsem. Dzięki wygodnemu 
instalatorowi, OSMC można zainstalować  

w zaledwie kilka minut. 

 

System OSMC pozwala Ci na odtwarzanie 
filmów wideo oraz muzyki. Możesz również 
stworzyć własną bibliotekę multimedialną. 

System samodzielnie znajdzie i doda 
okładkę filmu, czy płyty danego wykonawcy. 

 

 

Wzbogać swoje Domowe Centrum 
Multimedialne o zdjęcia  

z wakacji, wielkich wydarzeń rodzinnych, 
czy ulubionych spacerów. Oglądaj je dzięki 

systemowi OSMC, który umożliwia ich 
otwarcie. Teraz to możliwe. Posiadając 

Paigo Z-Simple możesz do woli zarządzać 
swoimi zdjęciami. 
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Łącz się z Internetem i oglądaj swoje 
ulubione filmy bez konieczności ich 

pobierania. Paigo Z-Simple zapewnia Ci 
odtwarzanie plików wideo m.in. poprze 
YouTube. Możesz również wybrać opcję 

„Get more” i pobrać inny, bardziej Ci 
odpowiadający program. 

 

W ofercie OSMC mieści się o wiele więcej 
wtyczek możliwych do pobrania.  

Dzięki tak dużej możliwości wyboru, zawsze 
znajdziesz rozwiązanie odpowiadające 

Twoim preferencjom. 
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1. Złącze micro USB - do podłączenia ładowarki 
 
2. Gniazdo HDMI 1.4 zgodne z 1.3 - do 
podłączenia monitora 
 
3. Combo Audio Jack (Mic in & Line out) – 
Audio Jack do podłączenia słuchawek lub 
głośniki 

 

 
4. 10/100 Enthernet (gniazdo RJ- 45) 
 
5. 2 x port USB 2.0 
 
6. 2 x port USB 2.0 
 

 

 
 
 

 

 

Specyfikacja Paigo Z-Simple 
 Procesor Quad Core Broadcom BCM2836, 

900 MHz 
 Rdzeń ARM Cortex-A7 
 GPU: Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 

2.0, 1080p30 h.264/MPEG-4 AVC high-
profile decode 

 Pamięć Ram: 1GB + 8GB micro SD kl. 10. 
 4 x port USB 2.0 
 10/100 Ethernet (gniazdo RJ-45) 
 Gniazdo HDMI 1.4 zgodne z 1.3 
 Złącze kart microSD 
 zasilanie 5 V, minimum 2 A 
 źrófło zasilania: 5 V za pomocą złącza 

MicroUSB lub złącza GPIO 
 wymiary: 86 mm × 56 mm 20 mm 
 RoHS 
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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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