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ShurePlus MOTIV   
ShurePlus MOTIV  Recording App for Android

Gambaran Umum
Aplikasi ShurePlus MOTIV menyediakan perekaman instan untuk perangkat Android. Sesuaikan pengaturan mikrofon Anda 
dan rekam audio yang tidak terkompresi. Anda dapat membagikan file melalui pesan, email, Google Drive , dan lainnya.

Fitur
Pengoperasian Colok-dan-Mainkan
Kontrol perekaman fleksibel menyertakan pengaturan penguatan
Opsi tampilan gelap dan terang
Didukung untuk perangkat audio USB mono dan stereo
Dukungan pemutaran Bluetooth
Beberapa opsi kedalaman bit dan laju sampel
Opsi mode praatur jika digunakan dengan mikrofon MOTIV
Otomatis simpan file jika sambungan mikrofon terputus.

Pengaturan Cepat
Colokkan mikrofon ke Input USB pada perangkat Android.

Lampu LED pada perangkat MOTIV menyala saat sambungan dilakukan.

Unduh dan buka aplikasi.

Android meminta izin untuk menggunakan perangkat eksternal setiap waktu. Centang "Gunakan secara default untuk 
Perangkat USB ini".

Aktifkan Mode Pesawat Terbang dan Jangan Ganggu sebelum merekam.

Ini akan mencegah panggilan telepon atau pemberitahuan mengganggu rekaman Anda.

Periksa level audio dan sesuaikan pengaturan mikrofon.

Pilih mode praatur atau sesuaikan penguatan mikrofon secara manual. Lihat topik "Pengaturan Mik Lanjutan" untuk 
informasi mengenai fitur lanjutan.

Mulai merekam.

Tips: Penyesuaian penguatan dapat dilakukan saat merekam, namun untuk menghindari artefak suara, uji pengaturan sebelum menekan rekam.

™

™

®
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Pengaturan Mikrofon
Gunakan layar Pengaturan Mikrofon untuk mengakses praatur dan pengaturan lanjutan saat disambungkan ke perangkat 
MOTIV.

① Menu
Ketuk tiga titik untuk mengakses pengaturan aplikasi, informasi versi, dan panduan pengguna.

② Status Perangkat Tersambung
Menampilkan nama model perangkat MOTIV yang tersambung.

③ Status Pengaturan Lanjutan
Menampilkan ikon untuk pengaturan lanjutan yang saat ini diaktifkan.

④ Pengukur Input
Menampilkan kekuatan sinyal input. Puncak paling keras harus berada dalam rentang target yang ditunjukkan oleh area 
yang diarsir.

⑤ Mode Praatur
Pilih mode Anda untuk mengatur ekualisasi dan kompresi untuk aplikasi tertentu. Lihat topik "Mode Terprogram" untuk 
keterangan selengkapnya.

⑥ Penguatan Mikrofon
Sesuaikan penguatan untuk memastikan bahwa level berada dalam rentang target yang ditunjukkan oleh area pengukur 
input yang diarsir.
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⑦ Pengaturan Lanjutan
Sesuaikan audio Anda dengan pembatas, kontrol kompresor, dan pengaturan ekualisasi. Level dan pengaturan mikrofon 
Anda akan dipertahankan saat menggunakan aplikasi audio lainnya. Lihat topik "Pengaturan Mikrofon Lanjutan" untuk 
keterangan selengkapnya.

⑧ Bilah Navigasi
Ketuk untuk mengakses Mic Setup, Record, dan My Recordings.

Mode Prasetel
Ada lima mode yang dapat dipilih mengoptimalkan pengaturan untuk gain, lebar stereo, ekualisasi, dan kompresi. Atur level 
mikrofon dan cobalah mode-mode untuk menemukan suara yang terbaik. Mode prasetel dapat mempengaruhi kekuatan sinyal 
input, jadi setel level mikrofon sesuai kebutuhan setelah mengubah prasetel.

Mode Aplikasi Karakteristik

Ucapan
pidato

Lebar stereo yang sempit akan menolak kebisingan latar belakang, ekualisasi yang 
menekankan kejelasan dan kepenuhan, dan kompresi yang lembut.

Bernyanyi
penampilan vokal 
solo atau grup

Lebar stereo sedang dengan ekualisasi halus untuk menambah kesempurnaan dan 
kejernihan untuk suara yang natural.

Datar
apa pun

Sinyal tanpa pemrosesan (tidak ada pengaturan kompresi atau ekualisasi). 
Meningkatkan fleksibilitas pada saat memproses audio setelah perekaman.

Akustik
instrumen akustik 
dan musik lembut

Lebar stereo yang sedang dengan kompresi yang transparan akan mengurangi lonjakan 
volume tiba-tiba dan menghasilkan jalur yang hening. Pengaturan ekualiser akan 
menonjolkan detail dan suara yang natural.

Keras

penampilan 
langsung dan 
sumber yang 
keras

Stereo yang lebar untuk meningkatkan pemisahan di antara sumber. Ekualisasi akan 
lebih meningkatkan kualitas dengan mengurangi frekuensi yang membuat suara 
instrumentasi bising.

Pengaturan Mikrofon Lanjutan
Setelah memilih mode praatur, sesuaikan bunyi dengan pengaturan pembatas, kompresor, dan equalizer. Pengaturan ini 
dipertahankan di mikrofon saat menggunakan aplikasi perekaman audio dan video.

Pembatas
Nyalakan atau matikan pembatas untuk mencegah distorsi dari puncak volume dalam rekaman Anda.

Kompresor
Pilih untuk tidak menggunakan kompresi, atau pilih kompresi ringan atau berat untuk mengendalikan volume ketika sumber 
suara Anda dinamis. Sinyal tenang ditingkatkan dan sinyal keras diturunkan.
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Equalizer

Ubah mode praatur untuk mendengar perubahan DSP, dan gunakan equalizer untuk meningkatkan atau memotong 
gelombang frekuensi dalam rangka meningkatkan kejernihan suara.

Catatan: Equalisasi dalam praatur tidak akan ditampilkan. Namun ikon EQ di bilah status pengaturan lanjuran menunjukkan equalisasi yang dipilih pengguna.

Perubahan equalisasi ditampilkan dalam gambar equaliser.

EQ tetap ada di antara perubahan mode prasetel.

Record
Access the Record screen for instant recording control.

① Menu
Tap the three dots to access app settings and version information, and the user guide.

② Connected Device Status
Displays the model name of the connected MOTIV device.
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③ Advanced Settings Status
Displays the icons for the advanced settings currently enabled.

④ Input Meter
Displays the strength of the input signal. The loudest peaks should fall within the target range indicated by the shaded 
region.

⑤ Mic Gain
Adjust gain to ensure that levels are in the target range indicated by the shaded region of the input meter.

⑥ Timeline Display
Displays the waveform of the sound while recording.

⑦ Record Time Remaining/ Bit Depth and Sample Rate
Displays the drop-down menu to select bit depth and sample rate. Refer to the "Bit Depth and Sample Rate" topic for more 
information. During recording, the record time remaining is displayed.

⑧ Track Information
Displays the name, file type, and size of the current recording.

⑨ Record Controls
One button for Record/Pause and a Done check button to save your recording.

The MOTIV app automatically names files with the date and time of the recording. Save the file with the name of your choice, 
or use the automatic time stamp to identify the file and rename it later.

Kedalaman Bit dan Laju Sampel

Temukan pengaturan Kedalaman Bit dan Laju Sampel di menu tarik turun di sisi kanan jendela rekaman di bawah garis waktu. 
Pilih laju sampel yang lebih rendah untuk file yang lebih kecil, misalnya saat merekam ucapan atau podcast yang akan 
diunduh. Pilih laju sampel yang lebih tinggi untuk musik dan keperluan perekaman dinamis.

Secara default, aplikasi akan merekam audio pada 24/48 kHz. Kedalaman bit dan laju sampel berikut ini didukung. Namun, 
beberapa model ponsel Android hanya akan mendukung laju sampel tertentu. Laju sampel yang tersedia akan ditampilkan.

Kedalaman Bit Nilai Sampling

24 48  kHz

24 44.1  kHz

16 48  kHz

16 44.1  kHz
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Tips Perekaman
Matikan Pemberitahuan
Saat Anda mencolokkan perangkat MOTIV ke perangkat Android Anda, sebuah pesan akan meminta Anda mengaktifkan 
Mode Pesawat Terbang dan Mode Jangan Ganggu. Aktifkan mode ini untuk menghindari gangguan dari panggilan telepon, 
pesan, dan pemberitahuan yang menambahkan statis ke rekaman. Perangkat Android tidak dapat melakukan panggilan dan 
merekam audio USB secara bersamaan. Saat Anda menerima panggilan telepon, perekaman akan berhenti.

Menggunakan Tema Gelap
Pilih opsi layar Gelap untuk mengubah tampilan aplikasi dari abu-abu muda menjadi abu-abu tua. Tampilan yang lebih gelap 
cocok untuk perekaman yang hati-hati dalam kondisi cahaya redup. Layar yang lebih gelap juga memperpanjang usia baterai.

You can access the theme appearance setting by going to Menu > Settings > Appearance

Abadikan Pertunjukan Lengkap
Untuk memastikan bahwa Anda merekam seluruh sumber suara, mulai perekaman sebelum pertunjukan dimulai dan edit 
perekaman nanti untuk memotong bagian yang tidak bersuara.

Catatan: Jika mikrofon Anda terputus tanpa sengaja selama perekaman, MOTIV akan otomatis menghentikan perekaman. Dialog simpan file akan muncul, 
meminta Anda menamai dan menyimpan audio.

Membuat Layar Tetap Menyala Selama Perekaman
Pilih opsi Membuat Layar Tetap Menyala Selama Perekaman sehingga Anda dapat terus memantau level penguatan selama 
sesi perekaman yang lebih panjang.

Anda dapat mengakses opsi Membuat Layar Tetap Menyala dengan masuk ke Menu > Settings > Keep Screen Awake 
During Recording.

Catatan: Menonaktifkan mode tidur akan memengaruhi waktu pakai baterai selama perekaman.

Pilih Orientasi Anda
Jika Anda menggunakan aplikasi Shure MOTIV untuk merekam video, atur orientasi layar Anda menjadi lanskap atau potret 
sebelum menekan rekam.

My Recordings
View and manage your recorded files in the My Recordings screen. Here you can listen to and edit your files, then share them 
with friends.
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① Track List
Displays your list of recorded tracks.

② Select
Tap Select to perform share, convert, and delete functions on multiple files at a time.

③ Advanced Menu
Tap the three dots in the audio player to access advanced menu options.

Rename: Rename your audio files.
Share: Share files to connected apps in your device.
Convert: Convert WAV files to AAC.
Add Artwork: Attach an image to your audio file.
Delete: Delete unwanted files.

Note: Deleted recordings are unrecoverable.

④ Audio Player Bar
Tap the Play button to play back and pause recordings. Or tap the bar to bring up the Playback window.

Berbagi File
Ekspor file yang sudah direkam untuk dibagikan dengan teman di media sosial atau untuk mengosongkan ruang di perangkat 
Anda. Opsi berbagi tergantung pada aplikasi yang diinstal, seperti Google Drive, Gmail, SoundCloud , Dropbox , dan Android 
Beam, dan pada fitur perangkat keras yang tersedia di perangkat Android Anda.

Tips: Konversi file WAV besar ke format AAC sebelum berbagi.

Ketuk My Recordings.
Pilih file yang ingin Anda bagikan.

® ™
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Ketuk 3 titik pada pemutar audio, lalu ketuk tombol Share. Kotak dialog terbuka untuk memperlihatkan opsi berbagi 
Anda.

Catatan: Anda mungkin perlu memberi akses antara MOTIV dan aplikasi lain. Memilih "Allow" akan menautkan aplikasi.

File akan muncul di aplikasi yang dipilih. File mungkin muncul sebagai lampiran di Gmail atau postingan baru di 
Soundcloud. File besar mungkin perlu waktu pengunggahan lebih lama. Jika aplikasi terbuka tetapi lampiran tidak 
dapat dilihat, file mungkin terlalu besar untuk dibagikan.

Mengonversi File
Hanya file dengan format yang sama yang dapat dikonversi pada saat yang sama.

Catatan: Waktu konversi yang lebih lama memerlukan daya.

Ketuk Select di sudut kanan atas Rekaman Saya.
Pilih file yang ingin Anda konversi. Tanda centang biru akan muncul di samping file yang dipilih.
Ketuk 3 titik di pojok kanan bawah dan Convert untuk mengonversi file ke format file AAC. File baru akan ditambahkan 
ke daftar Rekaman Saya.

Menghapus File
Ketuk Select di sudut kanan atas Rekaman Saya.
Pilih file yang ingin Anda hapus. Tanda centang biru akan muncul di samping file yang dipilih.
Ketuk Delete untuk menghapus file secara permanen.

Catatan: Rekaman yang dihapus tidak dapat dipulihkan.

Pemutaran
Ketuk bilah pemutar audio guna mengakses layar Pemutaran untuk tampilan jarak dekat informasi track Anda.
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① Kembali
Ketuk tanda sisipan untuk kembali ke layar Rekaman Saya.

② Informasi Track
Informasi tentang track yang sedang diputar ditampilkan, termasuk judul, format file, kedalaman bit, laju sampel, dan 
apakah track itu dalam stereo maupun mono.

③ Track Artwork
Tambahkan artwork track Anda sendiri atau gunakan MOTIV ikonografi untuk mengiringi perekaman Anda.

④ Riwayat Perekaman
Menampilkan waktu dan tanggal perekaman track dan mikrofon yang digunakan.

⑤ Menu Lanjutan
Ketuk tiga titik di pemutar audio untuk mengakses opsi menu lanjutan.

Ubah Nama: Mengubah nama file audio Anda.
Bagikan: Berbagi file ke aplikasi yang tersambung di perangkat Anda.
Konversi: Mengonversi file WAV menjadi AAC.
Tambahkan Artwork: Melampirkan gambar pada file audio Anda.
Hapus: Menghapus file yang tidak diinginkan. Lihat topik "Menghapus File Audio„ untuk informasi selengkapnya.

⑥ Garis Waktu Pemutaran
Garis waktu menampilkan posisi Anda di track selagi track berjalan. Ketuk di mana saja pada garis waktu untuk memutar 
dari titik tersebut. Waktu yang berlalu dan sisa waktu ditampilkan di bawahnya.

⑦ Pengontrol Pemutaran
Edit, Rewind, Play/Pause, Fast-Forward, dan Loop track Anda.

Mengedit Audio Anda

Ketuk Edit untuk mengakses kontrol pengeditan untuk setiap track.

MOTIV Editor memungkinkan Anda menyempurnakan rekaman sebelum membagikannya dengan teman atau secara online.

Ada dua opsi mode edit:

Split Mode memungkinkan Anda memisah file audio yang panjang menjadi satu atau beberapa track terpisah. Mode ini 
akan berguna saat Anda telah merekam pertunjukan yang panjang dan ingin mendengar masing-masing bagian satu per 
satu.
Trim Mode memungkinkan Anda memotong audio pada bagian awal dan akhir track rekaman.
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Menavigasi Garis Waktu
Ada tiga cara untuk berpindah di sekitar garis waktu.

Ketuk garis waktu dua kali untuk membawa playhead ke tampilan saat ini.
Gunakan penanda untuk memindahkan playhead ke titik tertentu.
Ketuk dan seret bilah playhead merah ke titik baru di garis waktu.

Tekan Play untuk memulai pemutaran dari titik yang dipilih.

Dekatkan ujung dua jari pada layar untuk memperkecil. Jauhkan ujung dua jari pada layar untuk memperbesar.

Gunakan mode Lanskap di Editor untuk melihat bentuk gelombang lebih lengkap.

Membuat Loop

Buat loop untuk mengisolasi dan mengulangi pilihan audio.

Pilih tombol Loop untuk memilih seluruh track. Bentuk gelombang di area biru yang disorot akan membentuk loop.
Pilih dan seret penanda pada garis waktu untuk menyesuaikan loop.
Tekan Play untuk mendengar loop dan menyesuaikan hingga Anda suara terbaik.

Penanda

Markers are audio bookmarks that allow you to return to specific points in your recording. They do not affect playback start and 
stop points but are useful for reference. When used in Split mode, the marker placement determines the split point for the file. 
Markers are identified by hour, minute, second, and millisecond (00:00:00:00), however they cannot be placed closer than one 
second apart from one another.



Shure Incorporated

13/15

1.
2.
3.

4.

Penanda dalam Mode Rekam
Menambahkan penanda: Ketuk tombol Marker untuk menyisipkan penanda di lokasi playhead.

Penanda dalam Mode Edit
Daftar penanda terbuka dengan penanda Mulai dan Akhir untuk track audio Anda.

Putar ulang dari titik tertentu: Ketuk salah satu penanda untuk memulai pemutaran dari titik penanda itu.

Menambahkan penanda: Tekan tanda tambah untuk menyisipkan penanda di lokasi playhead.

Memindahkan penanda: Tekan dan seret penanda yang ada ke lokasi baru di garis waktu.

Menggunakan daftar penanda: Ketuk penanda dalam daftar untuk memindahkan playhead ke lokasi tersebut.

Mengubah nama penanda: Tekan dan tahan label penanda dalam daftar.

Menghapus penanda: Geser ke kiri pada penanda dalam daftar untuk membuka opsi hapus.

Editor

① Tampilan Garis Waktu Lihat seluruh garis waktu Anda. Perbesar untuk pengeditan yang lebih tepat.

② Pilih Potong / Pisah Pilih mode edit Anda.

③ Daftar Penanda Semua rekaman dimulai dengan penanda Mulai dan Akhir. Baca “Penanda” untuk informasi lebih lanjut.

④ Tambahkan Penanda: Klik untuk menambahkan penanda di posisi playhead.

Mengedit dengan Mode Potong
Mode Potong digunakan untuk memotong bagian kosong dari Mulai dan Akhir track audio Anda..

Masuk ke Rekamanku untuk memilih file audio yang ingin Anda edit.
Pilih ikon Edit untuk membuka Editor.
Garis biru merupakan tanda titik Awal dan Akhir track Anda. Pilih dan seret garis biru untuk menyesuaikan waktu Awal 
dan Akhir.
Pilih Loop agar loop diputar terus-menerus sehingga memungkinkan Anda mendengar track sebelum melakukan 
pengeditan.
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Tips: Untuk membatalkan tindakan terakhir pada perangkat iOS Anda, goyangkan saja perangkat tersebut. Anda akan 
menerima pop-up yang meminta Anda Undo (Membatalkan) tindakan terakhir atau Cancel (Batalkan).

Mengedit dalam Mode Pisah

① Tampilan Garis Waktu Lihat seluruh garis waktu Anda. Perbesar untuk pengeditan yang lebih tepat.

② Pilih Potong / Pisah Pilih mode edit Anda.

③ Kontrol Pemutaran Loop, Rewind (Putar Kembali), Play/Pause (Putar/Jeda), atau Add Bookmarks (Tambahkan Bookmark)
ke track Anda.

④ Item Daftar Penanda Menampilkan nama dan posisi dalam jam, menit, detik, dan milidetik..

Gunakan Mode Pisah bila Anda punya file audio panjang yang ingin Anda bagi ke dalam file audio yang lebih kecil. Buat file 
editan baru sambil menjaga file asli Anda tetap utuh.

Masuk ke Rekamanku untuk memilih file audio yang ingin Anda edit.
Pilih ikon Edit untuk membuka Editor.
Tempatkan penanda di titik tempat Anda ingin memisah audio.
Pilih Pisah.
Pertahankan format file asli atau pilih yang baru.
MOTIV menggunakan nama file namun menambahkan angka ke nama track baru dan terpisah Anda. Dalam mode 
Pisah, saat Anda membagi dua track, Rekaman Saya kini menampilkan tiga track. Track asli tetap utuh dan track yang 
pertama dan kedua yang dibuat dengan pengeditan Pisah.

Catatan: Ketuk dua kali pada garis waktu untuk memperbesar suatu lokasi. Panjang pembesaran terdekat yang memungkinkan adalah dua detik. Setelah 
Anda mencapai pembesaran terdekat, ketuk dua kali akan memperkecil..
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Pemecahan Masalah
Masalah Solusi

Perangkat MOTIV dicolokkan, 
tetapi perangkat tidak menyala 
dan tidak dikenali aplikasi.

Pastikan kabel disambungkan dengan urutan yang benar; perangkat MOTIV ke kabel 
USB Mikro-B ke kabel On-The-Go (OTG) ke perangkat Android.

Mikrofon dicolokkan, tapi meter 
volume tidak menunjukkan 
sinyal.

Cabut dan posisikan ulang mikrofon bila nama mikrofon tidak terlihat di bilah status.

Mikrofon telah diposisikan 
ulang, tapi meter volume masih 
tetap tidak menunjukkan sinyal.

Jika lampu pada perangkat MOTIV masih mati, telepon mungkin tidak menyediakan 
cukup daya. Periksa pengaturan perangkat untuk mengaktifkan daya USB. Dan 
pastikan bahwa kabel sambungan adalah kabel On-The-Go (OTG).

Audio terdengar buruk dan jauh.
Untuk memastikan Anda menerima audio dari mikrofon dan bukan dari mikrofon built-
in, cabut dan posisikan ulang mikrofon. Sudut kiri atas layar akan mengidentifikasi 
mikrofon Shure MOTIV bila mikrofon diposisikan dengan tepat.

Audio terdistorsi
Gunakan meter audio untuk memastikan bahwa puncak volume berada dalam 
rentang sasaran. Jika level mencapai indikator puncak merah meter input, kurangi 
penguatannya.

Persyaratan Sistem dan Kompatibilitas: Android
Akan berfungsi dengan perangkat Android yang memiliki:

Android Oreo 8.0 atau yang lebih tinggi
Persyaratan Daya Host USB ≥ 100 mA
Dukungan Audio USB Kelas 1.1 dan lebih tinggi

Android merupakan merek dagang dari Google Inc.

Catatan: Bacalah https://www.shure.com/MOTIVcompatibility untuk informasi tentang perangkat Android yang mendukung.

Catatan: Bacalah https://wwww.shure.com/MOTIVcompatibility untuk informasi tentang perangkat Android yang disarankan.

Sertifikasi
Kompatibilitas Android
Peralatan ini kompatibel dengan perangkat Android yang mendukung konektivitas USB Audio Class 2.0 dan USB-C. Tidak 
semua perangkat Android kompatibel. Android adalah merek dagang dari Google Inc.

Aplikasi ShurePlus MOTIV untuk Android tidak berafiliasi dengan atau didukung Dropbox, Inc.

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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