
AIRSTEP Play Instrukcja Obsługi 

Połączenie AIRSTEP Play Foot Controller 

- Włącz zasilanie sterownika nożnego AIRSTEP Play oraz Bluetooth 

urządzenia mobilnego lub komputera. 

- Kliknij ikonę poniżej, aby się połączyć. Zdjęcia na tej stronie pokazują, 

jak działa sterownik nożny. 

 

- Po udanym nawiązaniu połączenia możesz przejść do kontroli bez 

użycia rąk. 

 



Ładowanie AIRSTEP Play Foot Controller 

Użyj kabla ładującego 5V USB z załączonych akcesoriów lub 

standardowego ładowania efektowego 9V przez 4~6 godzin. Po pełnym 

naładowaniu wskaźnik ładowania zmieni się na zielony, można wtedy 

odłączyć zasilanie. UWAGA: Proszę nie trzymać urządzenia 

podłączonego stale do prądu, pozwoli to zapobiec przeładowaniu, które 

zmniejsza żywotność baterii. 

Użytkowanie AIRSTEP & Lite Multi Controller 

Jeśli posiadasz AIRSTEP & Lite Multi-Controller, możesz z nich korzystać 

na dwa sposoby. 

1. Użyj aplikacji AIRSTEP Updater App, aby zmienić oprogramowanie 

(firmware) jak pokazano poniżej, wtedy będzie on działał dokładnie tak 

samo jak AIRSTEP Play. 



 

2. Dostosuj swoją kontrolę poprzez wysyłanie MIDI CC, jak pokazano 

poniżej. UWAGA: Upewnij się, że AIRSTEP jest najpierw sparowany przez 

Bluetooth z Twoim urządzeniem, gdy wybierasz ten sposób. 



 

Co znajdziesz w aplikacji? 

- Panel: Wskazuje status funkcji aplikacji. Można go pokazać/ukryć 

klikając na ikonę lub poprzez dłuższe naciśnięcie na środkowy przycisk 

sterownika nożnego. 



 

- Loop: Naciśnij lub przeciągnij 'A' i 'B', aby wybrać początek i koniec 

pętli, lub naciśnij 'X', aby wyczyścić. Możesz tutaj zapisać bieżącą pętlę i 

załadować wszystkie zapisane pętle. Możesz również włączyć/wyłączyć 

pętlę. 



 

- Kontrola Speed: Kontroluj prędkość odtwarzania wideo i audio. 

Naciśnij kilka razy dwa skrajne lewe przyciski lub dwa skrajne prawe 

przyciski kontrolera nożnego, aby zmniejszyć lub zwiększyć prędkość. 



 

- Metronom: Pomaga kontrolować tempo podczas ćwiczeń. Dotknij 

ikony, aby dostosować szczegóły. Naciśnij długo lewy przycisk 

kontrolera nożnego, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.  



 

- Pitch Shift: Regulacja funkcji pitch-shift dla dźwięku i obrazu w 

półtonach. UWAGA: Filmy online dla iOS i Androida nie są dostosowane 

jeszcze dla funkcji pitch shiftingu, ta funkcjonalność pojawi się wkrótce. 





 
 


