
AIRSTEP Play Gebruikershandleiding 

AIRSTEP Play Foot Controller aansluiten 

- Schakel de AIRSTEP Play-voetcontroller en de Bluetooth van je mobiele apparaat 

of computer in. 

- Klik op het onderstaande pictogram om verbinding te maken. De foto's op deze 

pagina laten zien hoe de voetbediening werkt. 

 

- Je bent klaar om al je inhoud handsfree te beheren na een succesvolle 

verbinding. 

Airstep Play Foot Controller opladen 



Gebruik de 5V USB-oplaadkabel of de 9V standaard pedaalvoeding gedurende 4 ~ 

6 uur. Wanneer volledig opgeladen, wordt de oplaadindicator groen en kun je de 

stroom loskoppelen. OPMERKING: Houd de stroom niet aangesloten om 

overladen te voorkomen, waardoor de levensduur van de batterij wordt verkort. 

AIRSTEP &Lite Multi Controller gebruiken 

Als je AIRSTEP &Lite Multi-Controller hebt, zijn er twee manieren om ze te 

gebruiken. 

1. Gebruik de AIRSTEP Updater-app om je firmware te wijzigen zoals hieronder 

weergegeven, dan doet deze precies hetzelfde als de AIRSTEP Play. 



 

2. Pas je besturing aan door MIDI CC te verzenden die hieronder wordt 

weergegeven. OPMERKING: Zorg ervoor dat AIRSTEP eerst via Bluetooth is 

gekoppeld met je apparaat wanneer je deze manier kiest. 



 

Wat zit er in de App? 

- Paneel: Het toont de functiestatus van de App. Je kunt het weergeven / 

verbergen door op het pictogram te klikken of lang op de middelste knop van de 

voetcontroller te drukken. 



 

- Loop: Tik of sleep 'A' & 'B' om het begin en einde van de loop te selecteren, of tik 

op 'X' om te wissen. Je kunt hier uw huidige loop opslaan en al je opgeslagen loops 

laden. Je kunt de loops ook in- of uitschakelen. 



 

- Snelheidsregeling: Regel de afspeelsnelheid van video en audio. Druk herhalend 

op de meest linkse twee knoppen of de meest rechtse twee knoppen van de 

voetcontroller om te versnellen of vertragen. 



 

- Metronoom: Helpt je het tempo te beheersen tijdens het oefenen. Tik op het 

pictogram om details aan te passen. Druk lang op de meest linkse knop van de 

voetcontroller om aan/uit te schakelen.  



 

- Pitch shift: Pas de toonhoogte van video & audio aan in halve tonen.  

OPMERKING: Online video's voor iOS en Android ondersteunen nog geen pitch 

shifting, maar zullen dat binnenkort wel doen. 





 
 


