
AIRSTEP Play – Uživatelský manuál 

Připojení nožního ovladače AIRSTEP Play 

- Zapněte nožní ovladač AIRSTEP Play a na svém mobilním zařízení nebo počítači 

aktivujte Bluetooth. 

- Pro připojení klikněte na níže vyznačenou ikonu. Obrázky na této stránce ukazují, 

jak nožní ovladač pracuje.  

 

- Po úspěšném připojení jste připraveni ovládat veškerý obsah nohou.  

Dobíjení nožního ovladače AIRSTEP Play 



K nabíjení použijte dodávaný 5V dobíjecí USB kabel nebo standardní 9V adaptér. 

Dobíjení trvá 4 až 6 hodin. Po plném nabití se indikátor dobíjení rozsvítí zeleně, 

následně můžete nabíjení odpojit. POZNÁMKA: Kontroler nenechávejte 

dlouhodobě připojen k dobíjecímu zařízení, přebíjení by zkrátilo životnost baterie. 

Použití AIRSTEP a ovladače Lite Multi Controller 

Máte-li AIRSTEP a ovladač Lite Multi-Controller, existují dva způsoby, jak tato 

zařízení používat. 

1. Ke změně firmwaru použijte aplikaci AIRSTEP Updater tak, jak je znázorněno 

níže. Pak nastane přesně to samé jako v aplikaci AIRSTEP Play. 



 

2. Ovládání přizpůsobíte odesláním níže uvedených MIDI zpráv typu CC. 

POZNÁMKA: Pokud chcete použít tento způsob, ujistěte se nejprve, že AIRSTEP je 

přes Bluetooth spárován s vaším zařízením.  



 

Co je v aplikaci? 

- Panel: Zobrazuje funkční stav aplikace. Panel je možné zobrazit/skrýt kliknutím 

na ikonu nebo dlouhým přišlápnutím prostředního přepínače nožního ovladače.  



 

- Loop: Klepnutím nebo přetažením „A“ a „B“ vyberte začátek a konec smyčky. 

Klepnutím na „X“ výběr zrušíte. Zde můžete uložit aktuální smyčku a načíst 

všechny uložené smyčky. Smyčku můžete také zapnout/vypnout. 



 

- Speed control (nastavení rychlosti): Nastavení rychlosti přehrávání videa a 

audia. Násobným stisknutím dvou krajních levých tlačítek nebo dvou krajních 

pravých tlačítek nožního ovladače můžete rychlost snížit nebo zvýšit. 



 

- Metronom: Tato funkce vám během cvičení pomůže udržet tempo. Dotykem na 

ikonu nastavíte podrobnosti. Dlouhým stisknutím levého tlačítka nožního ovladače 

funkci zapnete/vypnete.  



 

- Pitch shift: Tato funkce nastavuje posun videa/audio o půltóny. POZNÁMKA: 
Online videa pro iOS a Android prozatím efekt posunu ladění nepodporují. Brzy 

však budou.  





 
 


