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ShurePlus MOTIV Video   
Aplikasi Perekaman Video ShurePlus MOTIV

Gambaran Umum
Aplikasi perekaman Video ShurePlus MOTIV menyediakan perekaman video secara instan dengan audio tak terkompresi 
untuk perangkat seluler Anda. Sesuaikan suara dengan mode terprogram pemrosesan sinyal digital (DSP), penguatan yang 
dapat diatur, dan kontrol lebar stereo.

Fitur
Pengoperasian Colok-dan-Mainkan mendukung perekaman lanskap dan potret
Kontrol Perekaman Fleksibel menyertakan pengaturan penyesuaian penguatan
Dukungan untuk perangkat audio mono dan stereo
Bila digunakan dengan mikrofon MOTIV, tersedia mode terprogram untuk berbagai situasi perekaman.

Tips: Nyalakan Mode Pesawat Terbang dan Jangan Ganggu untuk mencegah gangguan pada perekaman yang disebabkan oleh panggilan telepon, pesan 
teks, atau peringatan.

Mode Siaga

① Flash Gunakan flash ketika merekam dalam kondisi cahaya redup.

② Status Perangkat Tersambung/Lama Perekaman/Kunci Fokus Status perangkat akan menampilkan nama model 
perangkat MOTIV yang tersambung. Lama perekaman ditampilkan dalam jam, menit, dan detik. Lihat topik Pengaturan Visual 
untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur fokus dan eksposur.

③ Tingkat Zoom Jepit layar guna menyesuaikan tingkat perbesaran Anda untuk tampilan subjek yang lebih dekat.

④ Informasi File Menampilkan pilihan format video yang tersedia.

Catatan: Ketersediaan opsi mungkin beragam berdasarkan spesifikasi perangkat seluler Anda.

Format-format file audio: (iOS) WAV, ALAC, AAC 96, AAC 128, AAC 256 (Android) AAC 96, AAC 128, AAC 256
Laju sampel: 44,1 kHz, 48 kHz

™
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Resolusi video: 720p, 1080p, 4K
Laju bingkai: 24 fps, 30 fps, 60 fps

⑤ Balik Kamera Gunakan kamera depan untuk merekam video selfie.

⑥ Pengaturan Ketuk roda gigi pengaturan aplikasi untuk memilih penampilan tema terang atau gelap, menemukan informasi 
versi, materi bantuan, dan mengirim umpan balik.

⑦ Tombol Rekam/Berhenti

⑧ Pengaturan Perangkat Akses pengaturan lanjutan untuk perangkat audio Anda. Lihat bagian Pengaturan Perangkat untuk 
informasi lebih lanjut.

⑨ Galeri Video Ketuk untuk melihat galeri rekaman video Anda. Lihat bagian Galeri Video untuk informasi lebih lanjut.

⑩ Tampilan Grid/Level/Off Ketuk untuk menampilkan garis grid atau level agar mudah membuat komposisi gambar. Atau, 
nonaktifkan fitur ini jika Anda lebih menyukai tampilan biasa.

⑪ Status Perangkat Menampilkan daya baterai yang tersisa dan ruang penyimpanan yang tersedia untuk perangkat 
perekaman Anda.

⑫ Pengukur Input/Penguatan Mikrofon Ketuk pengukur input untuk memunculkan panel geser penguatan mikrofon. Ketuk 
untuk menyesuaikan panel geser penguatan mikrofon selama perekaman untuk mencocokkan volume sumber suara. Pantau 
meter saat melakukan penyesuaian untuk memastikan level berada dalam rentang sasaran (ditunjukkan oleh area meter input 
yang diarsir). Menampilkan kekuatan sinyal input mono atau stereo.

Catatan: Layar akan menampilkan AGC saat menggunakan aplikasi dengan mikrofon bawaan. Automatic Gain Control (AGC) menyesuaikan tingkatan untuk 
memastikan volume yang konsisten. Sinyal yang lebih lemah diperkuat dan sinyal yang lebih kuat dilemahkan untuk mengontrol penguatan. Rentang dinamis 
dikurangi namun hasilnya adalah rekaman yang lebih merata.

Pengaturan Visual
Pastikan untuk menyesuaikan pengaturan visual Anda guna mendapatkan gambar video yang bagus. Kami menyarankan 
melakukan penyesuaian dalam urutan ini.

Zoom: Jepit untuk memperbesar atau memperkecil dan membingkai pengambilan gambar Anda.

Tingkat kecerahan: Mengusap ke atas dan ke bawah untuk mengatur tingkat kecerahan.

Fokus: Ketuk untuk memfokuskan atau ketuk dan tahan untuk mengunci kecerahan dan fokus. Ketuk lagi untuk melepaskan 
kunci.
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Mode Rekam

① Flash Gunakan flash ketika merekam dalam kondisi cahaya redup.

② Status Perangkat Tersambung/Lama Perekaman/Kunci Fokus Status akan menampilkan nama model perangkat yang 
MOTIV tersambung. Lama perekaman ditampilkan dalam jam, menit, dan detik. Titik merah akan berkedip saat perekaman 
video. Lihat topik Pengaturan Visual untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur fokus dan bukaan.

③ Tingkat Zoom Jepit layar guna menyesuaikan tingkat perbesaran Anda untuk tampilan subjek yang lebih dekat.

④ Tombol Rekam/Berhenti Memulai dan menghentikan perekaman video.

Catatan: File video disimpan di aplikasi Foto dalam perangkat seluler Anda.

⑤ Perekaman Audio Aplikasi video MOTIV menampilkan bentuk gelombang audio saat sedang direkam.

⑥ Grid Menggunakan garis grid untuk membantu proses komposisi gambar Anda.

⑦ Status Perangkat Menampilkan daya baterai yang tersisa dan ruang penyimpanan yang tersedia untuk perangkat 
perekaman Anda.

⑧ Input Meter Menampilkan kekuatan sinyal input mono atau stereo. Ketuk untuk menyesuaikan penguatan mikrofon selama 
perekaman. Puncak terlantang harus dicapai dalam rentang sasaran (ditunjukkan oleh area yang diarsir pada input meter).

Catatan: Ukuran file maksimal untuk perekaman adalah 2GB, yang menghasilkan waktu perekaman kira-kira 2 jam. Batasan ini diberikan untuk 
memaksimalkan kinerja aplikasi. Perekaman berkesinambungan selama lebih dari 2 jam akan menghasilkan file kedua.

Menggunakan Aplikasi ShurePlus MOTIV dengan mikrofon 
MV88
Aplikasi MOTIV mengontrol pengaturan mikrofon guna mengoptimalkan kinerja untuk penggunaan tertentu. MV88 menyimpan 
pengaturan yang digunakan sebelumnya untuk pengaturan cepat setiap kali Anda merekam.

Mengarahkan Mikrofon
Bagian ini menyarankan penempatan untuk penggunaan umum. Perlu diingat bahwa ada banyak sekali cara untuk merekam 
suatu sumber. Lakukan eksperimen dengan orientasi horizontal atau lanskap, penempatan dan pengaturan mikrofon untuk 
menemukan cara kerja terbaik.

Tips: Untuk memastikan sisi kiri dan kanan menghadap arah yang tepat, periksa untuk melihat apakah nama Shure terlihat 
jelas pada bagian atas mikrofon, Jika nama Shure tidak terlihat, putar barrel 90°.
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Potret (Vertikal)
Arahkan bagian depan mikrofon ke sumber. Mikrofon dapat dipasang ke orientasi MV88 mana pun dengan konektor Lightning, 
sehingga pastikan sisi kiri dan kanan menghadap ke arah yang sesuai.

Lanskap (Horizontal)
Arahkan bagian depan mikrofon ke sumber. Mikrofon dapat disambungkan ke orientasi mana pun dengan konektor Lightning, 
sehingga pastikan sisi kiri dan kanan MV88 menghadap ke arah yang sesuai.

Wawancara Video
Untuk menangkap suara subjek (di kamera) dan pewawancara (luar kamera), pilih MONO BIDIRECTIONAL yang terprogram 
di aplikasi Shure MOTIV. Posisikan mikrofon dengan sisi kiri dan kanan menghadap ke masing-masing orang.
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Perekaman Mandiri (Streaming Video)
Taruh perangkat di atas permukaan datar dan arahkan mikrofon ke mulut Anda. Pilih MONO CARDIOID yang terprogram di 
aplikasi Shure MOTIV untuk mengurangi derau sekitar.

Menghubungkan Headphone dengan Mikrofon Inline

Kabel Penyesuaian Pemantauan Headphone

Gunakan kabel penyesuaian pemantauan headphone yang disertakan untuk alasan-alasan berikut:

Anda memerlukan sambungan yang lebih ramping ke input headphone di perangkat perekaman Anda. Kabel 
menyediakan headphone dan earphone dengan konektor yang lebih besar.
Anda ingin menonaktifkan mikrofon inline pada headphone. Kabel memastikan suara yang direkam hanya berasal dari 
MV88 dan bukan mikrofon inline headphone Anda.
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Penyiapan Perangkat

Pengaturan Mikrofon

① Status Mikrofon Terhubung Menampilkan nama mikrofon MOTIV yang terhubung.

② Input Meter Menampilkan kekuatan sinyal input dan apakah sinyal tersebut mono atau stereo. Puncak terlantang harus 
mencapai dalam rentang sasaran (ditunjukkan oleh area yang diarsir antara -12 dan 0 dB).

③ Gain/Pemantauan MikrofonMenyesuaikan panel geser gain untuk mencocokkan volume sumber suara. Ketuk ikon 
headphone untuk menyalakan input monitor saat melakukan penyesuaian.

④ Preset KustomKetuk tanda sisipan untuk mengakses preset tersimpan Anda dengan cepat. Atau ketuk tombol Simpan 
untuk menyimpan pengaturan saat ini sebagai preset kustom baru. Lihat Preset Kustom untuk informasi lainnya.
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⑤ Mode Preset Pilih mode untuk mengatur lebar stereo, keseimbangan, dan kompresi untuk aplikasi spesifik. Lihat topik 
"Mode Preset" untuk keterangan selengkapnya.

⑥ Pilihan Corak KutubUsap untuk memilih antara pola pilihan Stereo, Mono Kardioid, Mono Dwiarah atau Tengah-Samping 
Mentah. Lalu sesuaikan lebar area penangkapan mikrofon stereo.

Tips: Pertimbangkan lokasi mikrofon dan ukuran sumber suara saat menyesuaikan lebar. Misalnya, sebuah orkestra besar 
atau perekaman ansambel akan diuntungkan berkat gambar stereo yang lebar guna mencapai pemisahan yang lebih baik 
antar instrumen. Aplikasi lain, seperti ucapan, diuntungkan berkat lebar yang sempit untuk kejernihan yang lebih baik dengan 
penolakan suara sekitar (ruang).

⑦ Fitur Tingkat Lanjut Terlebih dahulu pilih mode preset, lalu gunakan kontrol tingkat lanjut untuk menyetel perekaman audio 
Anda dan memanggil suara Anda. Pengaturan Anda akan disimpan dalam mikrofon. Lihat "Fitur Tingkat Lanjut," "Pengurangan 
Kebisingan Angin" dan "Pertukaran Saluran Kiri-Kanan" untuk informasi lebih lanjut mengenai cara kerja fitur ini.

Mode Preset
Lima mode pilihan mengoptimalkan pengaturan untuk gain, lebar stereo, ekualisasi, dan kompresi. Atur level mikrofon dan 
coba mode untuk mengetahui level mana yang menghasilkan suara terbaik. Mode preset bisa memengaruhi sinyal input, oleh 
karena itu, sesuaikan tingkatan mikrofon sesuai keperluan setelah mengganti preset.

Mode Aplikasi Karakteristik

Bicara
bicara

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

Bernyany
i

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 pascarekaman.

Akustik
instrumen akustik dan 
musik lembut

Lebar stereo sedang dengan kompresi transparan untuk memperhalus 
loncatan volume dan menghasilkan jalur yang hening. Pengaturan equalizer 
menonjolkan detail dan suara yang semuanya natural.
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Mode Aplikasi Karakteristik

Keras

penampilan langsung 
dan sumber yang keras

Stereo lebar untuk meningkatkan pemisahan antar sumber. Ekualisasi lebih 
lanjut memperbaiki definisi dengan mengurangi frekuensi yang dapat membuat 
suara instrumentasi bising.

Custom Presets
Create and save custom presets to quickly access frequently used mic settings.

Start with the preset mode that best suits your application needs.
Adjust advanced settings, like compression, for clarity and consistency.
Tap Save to rename and save your new custom preset. The original preset will remain available.
The new custom preset is added to your list.

To access saved presets:

Tap the caret (arrow) in the Preset row to view your list of available presets.
Tap custom preset and Apply Preset to instantly apply gain, equalization, compression and stereo preferences. Stereo 
preferences apply if you are using a stereo microphone for recording.

Tip: You can save a custom preset at any point by tapping Save.

Pengaturan Mikrofon Lanjutan
Setelah Anda memilih mode preset untuk aplikasi Anda, setel suara yang rekaman Anda dengan pembatas, kompresor, dan 
kontrol equalizer. Pengaturan Anda akan dipertahankan di mikrofon saat menggunakan aplikasi perekaman audio dan video.

Pembatas
Nyalakan atau matikan pembatas untuk mengatur ambang batas input dan 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 dinamis. Kompresor akan mempersempit rentang dinamis, yang berarti sinyal yang hening ditingkatkan dan sinyal yang 
kencang diturunkan.

Pengurangan Derau Angin

Pengurangan Derau Angin mengaktifkan filter penghentian frekuensi-rendah yang mengurangi gemuruh yang disebabkan oleh 
derau lingkungan. Gunakan windscreen busa yang disertakan serta pengurangan angin untuk menangkal suara gemuruh dan 
plosif (hembusan udara yang mengenai mikrofon).
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Untuk lebih mengurangi derau angin, gunakan Windjammer Rycote , yang pas dengan windscreen busa yang disertakan.

Menukar Saluran Kiri-Kanan

Untuk perekaman stereo, gunakan Tukar Kiri - Kanan untuk membalik saluran audio kiri dan kanan agar cocok dengan gambar 
stereo ke video. Sebagai contoh, saat menggunakan video untuk merekam diri sendiri.

Tips: Gunakan indikator L dan R pada barrel mikrofon. Dengan cara ini Anda dapat mengatur Tukar Kiri - Kanan sebelum mulai merekam.

Equalizer

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

Catatan: Ekualisasi yang sudah terprogram di dalam preset tidak akan ditampilkan. Akan tetapi, grafis equalizer di dalam bilah status pengaturan lanjutan 
status bar menampilkan ekualisasi pilihan pengguna.

Ketuk untuk mengakses equalizer MOTIV. Perubahan equalisasi ditampilkan dalam gambar equaliser.

EQ tetap ada di antara perubahan mode preset.

Menggunakan MultiLens di iOS
Perekaman MultiLens dapat dilakukan di beberapa perangkat iOS. Sudut lebar, Sudut ultralebar, Telefoto, Dual, Lebar dual, 
dan Tiga kamera

Menggunakan Apple Watch bersama ShurePlus MOTIV
Aplikasi ShurePlus MOTIV Apple Watch memberikan fleksibilitas perekaman yang lebih besar ketika menggunakannya 
sebagai remote control untuk Aplikasi Perekaman Audio dan Video ShurePlus MOTIV.

Hubungkan Apple Watch Anda ke aplikasi perekaman MOTIV.
Buka Aplikasi Watch di iPhone Anda, lalu ketuk tab My Watch
Aplikasi yang siap diinstal akan muncul di bagian Aplikasi yang Tersedia.
Cari aplikasi MOTIV Watch dan ketuk Instal

Catatan: Lihat halaman bantuan Apple beserta petunjuk tambahan tentang penginstalan aplikasi Apple watch.

™
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Apple watch akan mengenali ketika mikrofon MOTIV Anda terhubung ke ponsel.Nama mikrofon akan ditampilkan di 
sudut kiri atas ketika sambungan dibuat.
Penempatan mikrofon menyesuaikan ukuran ruangan, jumlah orang, dan volume instrumen. Jika memungkinkan, 
berkelilinglah di ruangan dan dengarkan di mana letak yang menghasilkan bunyi terbaik.
Pilih mode prasetel untuk aplikasi perekaman Anda. Sesuaikan tingkat mikrofon dan pengaturan lainnya di aplikasi dan 
letakkan mikrofon di dekat sumber Anda.

Catatan: Pengaturan lanjutan harus dikonfigurasi sebelum mikrofon dipasang. Aplikasi Apple Watch hanya akan mengizinkan Anda mengontrol 
rekam, jeda perekaman, selesaikan perekaman, buat bookmark dan atur serta kunci kontrol penguatan.

Kontrol dan Navigasi
Mulai merekam: Ketuk tombol rekam merah

Jeda perekaman: Ketuk ikon jeda. Anda bisa melanjutkan merekam dari kondisi jeda

Buat bookmark: Ketuk ikon bookmark

Hentikan perekaman: Ketuk tombol Done (Selesai)

Mengatur Penguatan: Gunakan mahkota digital di Apple Watch

Kunci penguatan mikrofon: Ketuk ikon kunci

Tips Perekaman
Matikan Pemberitahuan
Ketika Anda membuka aplikasi MOTIV, sebuah pesan akan meminta Anda untuk mengaktifkan mode pesawat terbang dan 
mode jangan ganggu. Hal ini penting dilakukan guna mencegah gangguan perekaman dari panggilan telepon, pesan, dan 
berbagai pemberitahuan.

Catatan: Aktifkan mode pesawat terbang lalu nyalakan kembali Wi-Fi untuk menambahkan informasi geolokasi pada file audio Anda.

Mengatur Laju Sampel Anda
Pilih laju sampel yang lebih rendah bila memiliki file yang lebih kecil, misalnya saat merekam ucapan atau podcast yang dapat 
diunduh. Pilih laju sampel yang lebih tinggi untuk musik dan keperluan perekaman yang dinamis.

Dapatkan Gambar Video yang Bagus
Jepit untuk memperbesar atau memperkecil dan membingkai pengambilan gambar Anda. Usap ke atas dan ke bawah untuk 
mengatur kecerahan. Ketuk untuk berfokus dan tahan untuk mengunci kecerahan dan fokus. Ketuk lagi untuk melepaskan 
kunci.

Rekam dalam Mono
Rekam dalam mono untuk meningkatkan waktu rekam yang tersedia atau saat merekam sumber tunggal, seperti vokal, yang 
akan menguntungkan karena lebih sedikit derau (noise) sekitar. Pilih kepala mic Mono Cardioid atau Mono Bidirectional dan 
audio dari semua kapsul yang dirangkum ke saluran tunggal. Meter input akan mengindikasikan perekaman mono dengan 
menampilkan setengah bentuk gelombang bagian atas. MOTIV mendukung mikrofon pihak ketiga dengan perekaman mono.

Rekam dalam Stereo
Barrel MV88 berporos ke depan pada sebuah engsel dan berputar 45 derajat untuk mengakomodasi perekaman potret dan 
lanskap. L dan R dilabeli untuk menunjukkan orientasi stereo mikrofon. Gambar stereo akurat jika logo Shure menghadap ke 
atas.
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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.

Rekam dengan Keyakinan menggunakan Simpan Otomatis
Jika mikrofon Anda terputus tanpa sengaja selama perekaman, MOTIV akan otomatis menghentikan perekaman. Dialog 
simpan file akan muncul, meminta Anda menamai dan menyimpan audio Anda.

Lihat dan Bagikan Video Menggunakan Galeri Video

Ketuk thumbnail video pada layar siaga untuk melihat galeri video yang disimpan di perangkat seluler Anda. Di sini Anda dapat 
melihat informasi tentang setiap video, termasuk durasi, resolusi, laju sampel, serta tanggal dan waktu video aslinya direkam.

Bagikan video Anda dengan memilih video yang ingin dibagikan. Ketuk ikon bagikan untuk melihat opsi berbagi yang 
tersedia.

Catatan: Anda dapat menggunakan opsi Bagikan untuk menyimpan video ke aplikasi Foto perangkat Anda.

Putar mundur atau maju cepat untuk melihat video selanjutnya dalam daftar.
Hapus video agar dapat menyimpan perekaman lainnya.

Kembali ke Kamera

Ketuk ikon kamera untuk kembali ke mode kamera pada aplikasi perekaman video.
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Urutkan Galeri

Ketuk ikon urutkan untuk melihat opsi pengurutan galeri video. Opsi tersebut mencakup melihat rekaman video Anda sesuai 
daftar dalam kumpulan thumbnail, atau sesuai kartu yang menunjukkan tampilan thumbnail dalam layar penuh.

Mengatasi Gangguan
Masalah Solusi

Mikrofon dicolokkan, tapi 
meter volume tidak 
menunjukkan sinyal.

Mengedit pengaturan privasi untuk perangkat rekaman Anda di PENGATURAN > PRIVASI
> MIKROFON untuk memberikan izin aplikasi MOTIV untuk menggunakan mikrofon.

Mikrofon dicolokkan, tetapi 
tidak terdeteksi.

Lepaskan dan pasang kembali sambungan kabelnya sehingga aplikasi mengenali 
mikrofon tersebut. Anda akan mengetahui bahwa koneksi aman jika melihat nama 
mikrofon di bilah status.

Audio terdengar buruk dan 
jauh.

Untuk memastikan Anda menerima audio dari mikrofon MOTIV dan bukan dari mikrofon 
built-in, cabut dan sambungkan ulang mikrofon. Anda akan mengetahui bahwa koneksi 
aman jika melihat nama mikrofon di bilah status.

Kualitas audio berubah jika 
headset dicolokkan

Headset dengan mikrofon inline dapat mengesampingkan perangkat audio yang 
tersambung. Pastikan Anda memasang headset terlebih dahulu dan mikrofon MOTIV 
terakhir.

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

Saluran stereo kiri/kanan 
tidak sesuai dengan video

Tergantung orientasi perangkat rekam, mengaktifkan pertukaran Kiri-Kanan mungkin 
diperlukan di pengaturan MOTIV. jika audio sudah direkam, Anda bisa berganti saluran 
kiri dan kanan dalam kebanyakan perangkat lunak pengeditan audio.

Audio tidak disinkronkan 
dengan video

Beralih ke kecepatan frame atau ukuran resolusi yang lebih rendah. Anda mungkin 
mendapatkan performa yang lebih baik dengan kecepatan frame dengan sistem intensif 
yang lebih rendah.

Perekaman berhenti karena 
panas berlebih

Aplikasi video MOTIV merespons panas berlebih pada perangkat dengan menonaktifkan 
tampilan meter dan bentuk gelombang. Jika perangkat terus mengalami panas berlebih, 
MOTIV akan menyimpan perekaman Anda dan mematikan aplikasi. Pastikan perangkat 
Anda sudah menjadi dingin sebelum memulai perekaman baru.

Tidak dapat berbagi file.

Jika sebuah file terlalu besar untuk dibagikan, ada dua pilihan untuk mengurangi ukuran 
file.

Sambungkan perangkat seluler Anda ke komputer dan gunakan transfer file, seperti 
iTunes, untuk mengunduh file ke desktop Anda.
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Masalah Solusi

Bagi trek Anda menjadi dua, ekspor kedua file dan gabungkan kembali keduanya 
menggunakan perangkat lunak editing audio.

Pemecahan Masalah Umum

Pastkan aplikasi Anda diperbarui sesuai dengan versi saat ini.
Pastikan sistem operasi ponsel Anda diperbarui sesuai dengan versi saat ini.
Periksa untuk mengetahui cara kerja mikforon dengan menggunakan kabel sambungan 
yang berbeda atau perangkat yang berbeda.
Tutup dan mulai lagi aplikasi.
Mematikan dan menyalakan ulang perangkat akan menghapus cache dan kadang bisa 
membantu performa perangkat.

System Requirements
Persyaratan dan Kompatibilitas Sistem: iOS

iOS: iOS 14 dan lebih tinggi
iPhone: iPhone 6S dan lebih tinggi
iPod Touch: 7th gen

Catatan: iPad Pro (USB-C) tidak didukung.

Menggunakan iPad dengan USB-C
Merekam ke iPad dengan mikrofon MOTIV dapat dilakukan menggunakan kabel USB-C. Namun, Anda hanya dapat 
menyesuaikan penguatan mikrofon. Untuk menggunakan semua fitur yang ditawarkan MOTIV, sambungkan mikrofon MOTIV 
ke perangkat kedua (bukan iPad) yang menggunakan aplikasi ShurePlus MOTIV. Dengan perangkat kedua ini, Anda dapat 
menyesuaikan pengaturan mikrofon dengan situasi perekaman Anda. Pengaturan disimpan di mikrofon MOTIV dan saat Anda 
menyambungkan kembali ke iPad, Anda akan dapat merekam menggunakan pengaturan yang telah dipilih.

Ingatlah: iPad (USB-C) hanya mendukung penyesuaian penguatan untuk mikrofon MOTIV. Untuk mengakses fitur lengkap, 
hubungkan mikrofon dengan perangkat yang kompatibel dan sesuaikan pengaturan MOTIV. Mikrofon akan menyimpan 
pengaturan agar berfungsi dengan iPad.

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

Android Pie 9.0 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: Lihat https://www.shure.com/en-US/motiv-compatibility untuk informasi tentang perangkat Android yang mendukung.

https://www.shure.com/en-US/motiv-compatibility


Shure Incorporated

16/18

Spesifikasi
Bersertifikasi MFi

Ya

Mode DSP (Terprogram)
Ucapan/Bernyanyi/Akustik/Lantang/Datar

Corak Kutub
Stereo Lebar yang dapat Diatur/Mono Dwiarah/Mono Kardioid/Tengah-Samping

Prinsip Stereo
Tengah-Samping

Format Audio yang Didukung
iOS

WAV, AAC (Hingga 256 KHz)

Format Audio yang Didukung
Android

AAC (Hingga 256 KHz)

Respon Frekuensi
20 Hz dengan 20,000 Hz

Rentang Penguatan yang Dapat Diatur
0 dengan +36dB

Sensitivitas
-37 dBFS/Pa pada 1 kHz [1] [2]

TTS Maksimum
120 dB TTS [2]

Pembatas
Ya

Kompresor
Ya

Equalizer
5-gelombang

[1] 1 Pa=94 dB TTS

[2]Pada Penguatan Minimum, Mode Datar
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Sertifikasi
Informasi bagi pengguna
Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan mematuhi batasan yang berlaku untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan bagian 
15 dalam Aturan FCC. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika 
tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk dari produsen, dapat menyebabkan interferensi terhadap penerimaan radio dan 
televisi.

Pemberitahuan: Peraturan FCC menyatakan bahwa perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui oleh Shure Incurpurated 
dapat membatalkan hak Anda untuk mengoperasikan peralatan ini.

Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap gangguan berbahaya untuk pemasangan di 
area pemukiman. Perangkat ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak 
dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang merugikan komunikasi radio. Walau demikian, 
tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan 
berbahaya terhadap penerimaan sinyal radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan menyalakan dan mematikan 
peralatan, maka pengguna disarankan untuk berupaya memperbaiki gangguan tersebut dengan melakukan salah satu atau 
beberapa langkah berikut:

Arahkan ulang atau pindahkan antena receiver.
Tambah jarak pemisah antara peralatan dengan receiver.
Sambungkan peralatan ke stopkontak rangkaian listrik yang berbeda dari yang terhubung dengan receiver.
Tanyakan ke dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk meminta bantuan.

Perangkat ini memenuhi Bagian 15 Peraturan FCC. Pengoperasian tunduk pada dua kondisi berikut ini:

Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi yang berbahaya.
Perangkat ini harus memproses semua interferensi yang diterima, termasuk interferensi yang menyebabkan operasi 
tak diinginkan.

Label Kepatuhan Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Catatan: Pengujian berdasarkan pada penggunaan jenis kabel yang disediakan dan dianjurkan. Penggunaan kabel selain tipe kabel berpelindung (tertutup) 
dapat mengurangi kinerja EMC.

Produk ini memenuhi Persyaratan Utama terhadap semua petunjuk Eropa terkait dan memenuhi syarat untuk penandaan CE.

Pernyataan Kesesuaian CE bisa diperoleh di: www.shure.com/europe/compliance

Perwakilan Eropa Resmi:
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Telepon: +49-7262-92 49 0
Email: info@shure.de
www.shure.com

Made for iPad (5th generation), iPad (6th generation, iPad (7th generation, iPad (8th generation), iPad Air 2, iPad Air 3, iPad 
Mini 4, iPad Mini 5, iPad Pro 9.7-inch (1st generation), iPad Pro (12.9-inch) 1st generation, iPad Pro 10.5-inch 2017 (2nd 
generation), iPad Pro 12.9-inch 2017 (2nd generation), iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, 
iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE 2, iPod Touch (7th generation).

iPad, iPhone, iPod and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini, 
and Lightning are trademarks of Apple Inc. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Mac  dan Lightning  adalah merek dagang terdaftar dari Apple Inc.
® ®
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