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ShurePlus MOTIV Video   
Aplicativo de gravação de vídeo ShurePlus MOTIV

Descrição Geral
O aplicativo de gravação de vídeo ShurePlus MOTIV permite gravação de vídeo instantânea com áudio sem compressão em 
seu dispositivo móvel. Personalize o som com os modos predefinidos de processamento digital de sinal (DSP), ganho ajustá
vel e controle da largura do estéreo.

Recursos
Operação Plug-and-Play que suporta gravação em paisagem ou retrato
O Controle de Gravação Flexível inclui configurações de ajuste de ganho
Suporte para dispositivos de áudio mono e estéreo
Quando utilizado com microfones MOTIV, existem modos predefinidos disponíveis para uma variedade de situações de 
gravação.

Dica: Ligue Modo Avião e Não Perturbe para evitar interrupções durante a gravação causadas por chamadas telefônicas, mensagens de texto ou alertas.

Modo de Espera

① Flash Use o flash ao realizar gravações em situações de baixa luminosidade.

② Status do dispositivo conectado/duração da gravação/trava de foco O status do dispositivo exibirá o nome do modelo 
do dispositivo conectado MOTIV. A duração da gravação é exibida em horas, minutos e segundos. Veja o tópico de configura
ções visuais para mais informações sobre a configuração do foco e da exposição.

③ Nível de Zoom Aperte a tela para ajustar o nível de zoom para ter uma vista mais próxima do assunto em foco.

④ Informações de arquivo Exibe as opções de formato de vídeo disponíveis.

Observação: A disponibilidade de opções pode variar com base nas especificações do seu dispositivo móvel.

Formatos do arquivo de áudio: (iOS) WAV, ALAC, AAC 96, AAC 128, AAC 256 (Android) AAC 96, AAC 128, AAC 256
Taxa de amostragem: 44,1 kHz, 48 kHz

™
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Resolução do vídeo: 720p, 1080p, 4K
Taxa de quadros: 24 fps, 30 fps, 60 fps

⑤ Câmera traseira Use a câmera frontal para gravar vídeos de selfie.

⑥ Configurações Toque na engrenagem das configurações do aplicativo para selecionar a aparência do tema claro ou escu
ro, para encontrar informações de versão, materiais de ajuda e para enviar feedback.

⑦ Botão Gravar/Parar

⑧ Configuração de dispositivo Acesse as configurações avançadas do seu dispositivo de áudio. Consulte a seção Configu
ração do dispositivo para obter mais informações.

⑨ Galeria de vídeos Toque para ver a galeria com os vídeos que você gravou. Consulte a seção Galeria de vídeos para ob
ter mais informações.

⑩ Grade/nível/desativação do mostrador Toque nas linhas de grade ou em um nível para facilitar a composição da ima
gem. Ou desative este recurso se preferir um mostrador mais limpo.

⑪ Status do dispositivo Exibe a duração restante da bateria e o espaço de armazenamento disponível do seu dispositivo de 
gravação.

⑫ Medidor de entrada/ganho do microfone Toque no medidor de entrada para abrir o controle deslizante do ganho do mi
crofone. Toque para ajustar o ganho do microfone para igualar o volume da fonte sonora. Faça ajustes em tempo real para as
segurar que os níveis estejam na faixa desejada (indicada pela região sombreada no medidor de entrada). Exibe a intensida
de do sinal de entrada mono ou estéreo.

Observação: O mostrador exibirá AGC quando estiver usando o aplicativo com o microfone integrado. O Controle de ganho automático (AGC) ajusta os ní
veis para garantir um volume uniforme. Sinais mais fracos são amplificados e sinais mais fortes são atenuados para controlar o ganho. A faixa dinâmica é re
duzida, mas o resultado é uma gravação mais uniforme.

Configurações Visuais
Lembrese de ajustar suas configurações visuais para ter a melhor imagem de vídeo possível. Recomendamos fazer os ajus
tes nesta ordem.

Zoom: Aperte para aproximar ou afastar o zoom e enquadrar a sua foto.

Brilho: Deslize para cima e para baixo para ajustar o nível do brilho.

Foco: Toque para aplicar foco ou mantenha pressionado para travar o brilho e o foco. Toque novamente para liberar a trava.
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Modo de Gravação

① Flash Use o flash ao realizar gravações em situações de baixa luminosidade.

② Status do dispositivo conectado/duração da gravação/trava de foco O status exibirá o nome do modelo do dispositivo 
conectado MOTIV. A duração da gravação é exibida em horas, minutos e segundos. O ponto vermelho piscará quando o ví
deo estiver sendo gravado. Veja o tópico Configurações visuais para obter mais informações sobre foco e exposição.

③ Nível de Zoom Aperte a tela para ajustar o nível de zoom para ter uma vista mais próxima do assunto em foco.

④ Botão gravar/parar Inicie ou pare uma gravação de vídeo.

Observação: Os arquivos de vídeo ficam salvos no aplicativo de Fotos do seu dispositivo móvel.

⑤ Gravação de áudio O aplicativo de vídeo MOTIV exibe a forma de onda do áudio durante a gravação.

⑥ Grade Use as linhas da grade para ajudar a compor a sua imagem.

⑦ Status do dispositivo Exibe a duração restante da bateria e o espaço de armazenamento disponível do seu dispositivo de 
gravação.

⑧ Medidor de entrada Exibe a intensidade do sinal de entrada mono ou estéreo. Toque para ajustar o ganho do microfone 
durante a gravação. Os picos mais altos devem atingir a faixa-alvo (indicada pela região sombreada no medidor de entrada).

Observação: O tamanho máximo do arquivo para uma gravação é de 2 GB, que resulta em aproximadamente 2 horas de gravação. Este limite foi estabeleci
do para maximizar o desempenho do aplicativo. Gravação contínua por mais de 2 horas vai gerar um segundo arquivo.

Utilização do Aplicativo ShurePlus MOTIV com o microfone 
MV88
O aplicativo MOTIV controla as configurações do microfone para otimizar o desempenho em usos específicos. O MV88 arma
zena as configurações usadas anteriormente para rápida configuração de cada gravação.

Direcionamento do Microfone
Esta seção sugere posicionamentos para casos de uso típicos. Lembrese de que há várias maneiras eficazes de gravar de
terminada fonte. Teste a orientação horizontal ou de paisagem, o posicionamento e as configurações do microfone para des
cobrir a melhor opção.

Dica: Para garantir que os lados esquerdo e direito estejam virados para os sentidos corretos, verifique se o nome Shure está 
claramente visível na parte superior do microfone. Se o nome não estiver visível, gire o barril 90°.
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Retrato (Vertical)
Aponte a parte dianteira do microfone para a fonte. O microfone pode ser montado em qualquer orientação do MV88 com o 
conector Lightning, portanto certifique-se de que os lados esquerdo e direito estejam virados para os sentidos corretos.

Paisagem (Horizontal)
Aponte a parte dianteira do microfone para a fonte. O microfone pode ser conectado em qualquer orientação com o conector 
Lightning, portanto certifique-se de que os lados esquerdo e direito do MV88 estejam virados para os sentidos corretos.

Vídeo de Entrevista
Para capturar as vozes do indivíduo em foco (na câmera) e do entrevistador (fora da câmera), selecione a predefinição MO
NO BIDIRECTIONAL no aplicativo Shure MOTIV. Posicione o microfone com os lados esquerdo e direito virados para cada 
pessoa.
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Autogravação (Streaming de Vídeo)
Ajuste o dispositivo sobre uma superfície plana e incline o microfone em direção à sua boca. Selecione a predefinição MONO 
CARDIOID no aplicativo Shure MOTIV para reduzir o ruído ambiente.

Conexão de Fones de Ouvido com Microfones em Linha

Cabo Adaptador do Monitor do Fone de Ouvido

Use o cabo adaptador do monitor do fone de ouvido pelos seguintes motivos:

Você precisa de uma conexão mais prática para a entrada de fone de ouvido no seu aparelho de gravação. O cabo aco
moda fones de ouvido e fones auriculares com conectores maiores.
Você deseja desativar o microfone em linha em seus fones de ouvido. O cabo assegura que o som gravado provenha so
mente do MV88 e não do microfone em linha dos fones de ouvido.
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Configuração do dispositivo

Configurações do Microfone

① Status do mic conectado Exibe o nome do microfone MOTIV conectado.

② Medidor de Entrada Exibe a intensidade do sinal de entrada e se o sinal é mono ou estéreo. Os picos mais altos devem 
atingir a faixa alvo (indicada pela região sombreada entre –12 e 0 dB).

③ Ganho/monitoramento do microfone Ajuste o controle deslizante de ganho para igualar o volume da fonte sonora. Toque 
no ícone do fone de ouvido para ligar o monitor de entrada quando for realizar algum ajuste.

④ Predefinições personalizadas Toque no acento circunflexo para acessar rapidamente suas predefinições salvas. Ou to
que no botão Salvar para salvar as configurações atuais como nova predefinição personalizada. Consulte as Predefinições 
Personalizadas para obter mais informações.
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⑤ Modos predefinidos Selecione o modo para definir a largura, equalização e compressão de estéreo para aplicações espe
cíficas. Consulte o tópico “Modos Predefinidos” para obter mais detalhes.

⑥ Seleção de padrão polar Deslize para selecionar entre os padrões de captação Stereo, Mono Cardioid, Mono Bidirectional
ou Raw MidSide. Em seguida, ajuste a largura da área de captação do microfone estéreo.

Dica: Considere a localização do microfone e o tamanho da fonte sonora ao ajustar a largura. Por exemplo, uma gravação de 
orquestra grande ou de grupos será beneficiada por uma imagem de estéreo larga para obter maior separação entre os instru
mentos. Outras aplicações, como fala, são beneficiadas por uma largura estreita para obter maior clareza e rejeição do som 
ambiente (sala).

⑦ Recursos avançados Primeiro selecione um modo de predefinição, depois use os controles avançados para ajustar a gra
vação do áudio e controlar o som. Suas configurações ficarão guardadas no microfone. Veja “Recursos avançados”, “Redução 
do ruído do vento” e “Inversão de canais esquerdodireito” para mais informações sobre o funcionamento desses recursos.

Modos Predefinidos
Cinco modos selecionáveis otimizam as configurações de ganho, largura do estéreo, equalização e compressão. Ajuste o ní
vel do microfone e teste os modos para encontrar o que proporciona o melhor som. Os modos predefinidos podem afetar a 
força do sinal de entrada, portanto, ajuste o nível do microfone conforme necessário após alterar as predefinições.

Modo Aplicativo Características

Fala
fala

Largura do estéreo estreita para rejeitar o ruído de fundo, equalização para enfa
tizar nitidez e volume e compressão suave.

Canto

apresentações vocais so
lo ou em grupo

Largura de estéreo média com equalização sutil para enriquecer e aumentar a ni
tidez de um som natural.

Plano qualquer
Um sinal não processado (nenhuma configuração de equalização ou compressão 
usada). Aumenta a flexibilidade ao processar o áudio após a gravação.

Acús
tico

instrumentos acústicos e 
música calma

Uma largura de estéreo média com compressão transparente para suavizar os pi
cos de volume e proporcionar passagens calmas. A configuração de equalizador 
destaca detalhes e proporciona um som natural no todo.
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Modo Aplicativo Características

Alto

apresentação ao vivo e 
fontes mais altas

Estéreo amplo para aumentar a separação entre as fontes. A equalização melho
ra ainda mais a definição reduzindo as frequências que podem fazer a instrumen
tação parecer congestionada.

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.

Configurações avançadas do microfone
Após você ter selecionado o modo predefinido para o seu aplicativo, ajuste o som da sua gravação com os controles do limita
dor, do compressor e do equalizador. Essas configurações ficarão guardadas no microfone quando usar outros aplicativos de 
gravação de áudio e vídeo.

Limitador
Ligue ou desligue o limitador para definir um limite de entrada e impedir a distorção causada por picos de volume na sua gra
vação.

Compressor
Escolha sem compressão, ou selecione compressão leve ou pesada para controlar o volume quando a sua fonte sonora é di
nâmica. O compressor estreitará a faixa dinâmica, o que significa que os sinais mais baixos são amplificados e os sinais mais 
altos são abaixados.

Redução do Ruído de Vento
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A Redução do Ruído de Vento ativa um filtro corta-baixas que reduz o ronco causado pelo ruído ambiente. Use a windscreen 
de espuma incluída em combinação com a redução de vento para compensar o ronco e sons oclusivos (estouros do ar que 
atingem o microfone).

Para reduzir ainda mais o ruído do vento, use o Windjammer Rycote  opcional, que adaptase sobre a windscreen de espu
ma incluída.

Inversão de canais esquerdo-direito

Para gravações estéreo, use a Inversão EsquerdaDireita para inverter os canais de áudio esquerdo e direito para igualar a 
imagem estéreo com o vídeo. Por exemplo, ao usar um vídeo para gravar você mesmo.

Dica: Use os indicadores L e R no barril do microfone. Dessa forma, você pode ajustar a Inversão EsquerdaDireita antes de começar a gravar.

Equalizador

Altere os modos predefinidos para ouvir as mudanças no DSP, e use o equalizador para aumentar ou cortar as bandas de 
frequências para melhorar a clareza do som.

Observação: a equalização nas predefinições não será exibida. No entanto, o gráfico do equalizador na barra de status das configurações avançadas exibe 
a equalização selecionada pelo usuário.

Toque para acessar o equalizador do MOTIV. As alterações de equalização são exibidas na imagem do equalizador.

EQ é mantido com as alterações do modo predefinido.

Uso do MultiLens no iOS
Alguns dispositivos iOS permitem a gravação com o MultiLens. Câmeras com grande angular, ultra grande angular, telefoto, 
dupla, grande angular dupla e tripla

Utilização do Apple Watch com ShurePlus MOTIV
O aplicativo ShurePlus MOTIV para Apple Watch permite maior flexibilidade de gravação ao usá-lo como um controle remoto 
para os aplicativos de gravação de vídeo e áudio ShurePlus MOTIV.

™
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Conecte seu Apple Watch ao aplicativo de gravação MOTIV.
Abra o aplicativo Watch no seu iPhone e toque na guia My Watch
Os aplicativos disponíveis para instalação aparecerão na seção Aplicativos disponíveis
Encontre o aplicativo MOTIV Watch e toque em Instalar

Observação: Veja o Página de suporte da Apple com instruções adicionais sobre a instalação do aplicativo Apple Watch.

O Apple Watch reconhecerá quando o microfone MOTIV estiver conectado ao telefone. O nome do microfone será exi
bido no canto superior esquerdo quando a conexão for feita.
O posicionamento do microfone depende do tamanho da sala, do número de pessoas e do volume dos instrumentos. 
Se possível, caminhe pela sala e ouça para descobrir onde o som é melhor.
Selecione o modo predefinido correto para seu aplicativo de gravação. Ajuste o nível do microfone e outras configura
ções no aplicativo e coloque o microfone próximo à sua fonte.

Observação: As configurações avançadas devem ser definidas antes de o microfone ser posicionado. O aplicativo Apple Watch permitirá apenas 
que você controle a gravação, pause a gravação, conclua a gravação, crie marcadores e defina e bloqueie o controle de ganho.

Controles e Navegação
Iniciar a gravação: Toque no botão vermelho de gravação

Pausar a gravação: Toque no ícone de pausa. Você pode continuar gravando em um estado de pausa

Criar favorito: Toque no ícone de favorito

Parar de gravar: Toque no botão Concluído

Ajustar ganho: Use a coroa digital no Apple Watch

Bloquear ganho do microfone: Toque no ícone de bloqueio

Dicas de Gravação
Desativar Notificações
Ao abrir o aplicativo MOTIV, uma mensagem solicitará que você ative o Modo Avião e o modo Não Perturbe. É importante fa
zer isso para evitar interferências na gravação de ligações telefônicas, mensagens e várias notificações.

Observação: Ative o modo Avião e ligue o Wi-Fi novamente para adicionar informações de localização geográfica no seu arquivo de áudio.

Ajuste sua Taxa de Amostragem
Selecione uma taxa de amostragem menor quando for útil ter um arquivo menor, por exemplo, ao gravar fala ou um podcast 
para download. Selecione uma taxa de amostragem maior para música e gravações dinâmicas.

Obtenha a melhor imagem de vídeo possível
Aproxime ou afaste os dedos para aplicar zoom e enquadrar a sua foto. Deslize para cima e para baixo para ajustar o brilho. 
Toque para aplicar foco e mantenha pressionado para travar o brilho e o foco. Toque novamente para liberar a trava.

Gravação em Mono
Grave em mono para aumentar seu tempo de gravação disponível ou ao gravar uma única fonte, como vocais, que traz o be
nefício de menos ruído ambiente. Selecione o padrão polar Mono Cardioid ou Mono Bidirectional e o áudio de todas as cápsu
las são somados em um único canal. O medidor de entrada indicará a gravação mono exibindo a metade superior da forma 
de onda. O MOTIV é compatível com microfones de terceiros com gravação mono.
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Gravação em Estéreo
O barril do MV88 gira para frente em uma articulação e gira 45 graus para acomodar gravação em retrato ou paisagem. L (es
querdo) e R (direito) estão identificados para mostrar a orientação do microfone. A imagem estéreo tem precisão se o logotipo 
da Shure estiver voltado para cima.

Captura da Apresentação Completa
Para garantir a captura completa da fonte sonora, inicie sua gravação antes de começar a apresentação e edite a gravação 
posteriormente para cortar o silêncio.

Observação: Se o microfone acidentalmente se desconecta durante a gravação, o MOTIV para automaticamente a gravação. A caixa de diálogo do arquivo 
salvo vai aparecer, solicitando que você nomeie e salve seu áudio.

Grave com Confiança com o Salvamento Automático
Se o microfone acidentalmente se desconecta durante a gravação, o MOTIV para automaticamente a gravação. A caixa de 
diálogo do arquivo salvo vai aparecer, solicitando que você nomeie e salve seu áudio.

Veja e compartilhe vídeos usando a galeria de vídeos

Toque na miniatura do vídeo na tela de espera para ver a galeria de vídeos salvos no seu dispositivo móvel. Aqui você pode 
consultar informações sobre cada vídeo, incluindo a duração, resolução, taxa de amostragem do vídeo e a data e a hora em 
que vídeo foi gravado.

Compartilhe seus vídeos selecionando o vídeo que deseja compartilhar. Toque no botão de compartilhar para ver as op
ções de compartilhamento disponíveis.

Observação: Você pode usar a opção Compartilhar para salvar o vídeo no aplicativo Fotos do seu dispositivo.

Retroceda ou avance rápido para ver o próximo vídeo da lista.
Exclua o vídeo para abrir espaço para mais gravações.
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Voltar para a câmera

Toque no ícone da câmera para voltar para o modo de câmera do aplicativo de gravação de vídeo.

Organização da galeria

Toque no ícone de organização para ver as opções para organizar a galeria de vídeos. As opções incluem a visualização de 
seus vídeos gravados em formato de lista, em grade de miniaturas ou por cartão, que exibe uma vista com tela cheia da mini
atura.

Solução de problemas
Problema Solução

O microfone está conectado, 
mas o medidor de volume 
não registra um sinal.

Edite as configurações de privacidade do dispositivo de gravação em AJUSTES > PRI
VACIDADE > MICROFONE para permitir que o aplicativo MOTIV use o microfone.

O microfone está conectado, 
mas não foi detectado.

Desconecte e reconecte as conexões do cabo para que o aplicativo reconheça o microfo
ne. Você vai saber que a conexão é segura quando o nome do microfone aparecer na 
barra de status.

O som do áudio está ruim ou 
distante.

Para garantir que você está recebendo áudio do microfone MOTIV e não do microfone 
integrado, desconecte e reconecte o microfone. Você vai saber que a conexão é segura 
quando o nome do microfone aparecer na barra de status.

A qualidade do som muda 
quando um fone de cabeça é 
conectado

Headset com microfones integrados podem substituir o dispositivo de áudio conectado. 
Lembre-se de conectar o seu headset primeiro e o seu microfone MOTIV depois.

O áudio está distorcido
Use o medidor de áudio para garantir que os picos de volume estejam dentro da faixaal
vo (área cinza). Se o nível atingir o indicador de pico vermelho do medidor de entrada, di
minua o ganho.

Os canais estéreo esquerdo/
direito não correspondem ao 
vídeo

Dependendo da orientação do dispositivo de gravação, pode ser necessário ativar a in
versão esquerdadireita nas configurações do MOTIV. Se o áudio já foi gravado, você po
de alternar os canais esquerdo e direito na maioria dos softwares de edição de áudio.

O áudio não está em sincro
nia com o vídeo

Mude para uma menor taxa de quadros ou tamanho de resolução. Você terá melhor de
sempenho com uma taxa de quadros que exija menos do sistema.

A gravação para por supera
quecimento

O aplicativo de vídeo MOTIV reage ao superaquecimento do dispositivo desativando a 
tela de medição e forma de onda. Se o dispositivo continuar superaquecendo, o MOTIV 
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Problema Solução

salvará a sua gravação e desligará o aplicativo. Confirme que o seu aplicativo resfriou 
para iniciar uma nova gravação.

Não é possível compartilhar 
o arquivo.

Se um arquivo for muito grande para ser compartilhado, existem algumas opções para 
reduzir o tamanho do arquivo.

Conecte o seu dispositivo móvel ao computador e utilize transferência de arquivo, como 
o iTunes, para fazer o download do arquivo para o seu computador.
Divida a sua faixa em duas, exporte ambas e as recombine usando o software de edição 
de áudio.

Resolução de problemas ge
ral

Certifique-se de que o seu aplicativo esteja atualizado com a versão mais atual.
Confirme que o sistema operacional do seu telefone está atualizado com a versão mais 
recente.
Verifique se o microfone funciona com um cabo de conexão diferente ou um dispositivo 
diferente.
Feche e reinicie o aplicativo.
Desligar e reinicializar o dispositivo irá limpar o cache, e pode às vezes ajudar com o de
sempenho do software.

System Requirements
Requisitos e compatibilidade do sistema: iOS

iOS: iOS 14 e superior
iPhone: iPhone 6s e superior
iPod Touch: 7ª geração

Observação: O iPad Pro (USB-C) não é compatível.

Uso do iPad com USB-C
É possível gravar dentro do iPad com os microfones MOTIV usando um cabo USB-C. No entanto você somente conseguirá 
ajustar o ganho do microfone. Para usar todos os recursos que o MOTIV tem a oferecer, conecte o microfone MOTIV a um se
gundo dispositivo (que não seja um iPad) que esteja usando o aplicativo ShurePlus MOTIV. Com este segundo dispositivo, vo
cê pode ajustar as configurações do microfone para a situação que vai gravar. As configurações são guardadas no microfone 
MOTIV e quando você reconectar ao iPad, você poderá gravar usando as configurações que selecionou.

Lembre-se: O iPad (USBC) é compatível somente com ajuste de ganho para microfones MOTIV. Para ter acesso à varieda
de completa de recursos, conecte o seu microfone a um dispositivo compatível e ajuste as configurações no MOTIV. O micro
fone guardará as configurações para funcionar com o iPad.

Requisitos e compatibilidade do sistema: Android
Funcionará com qualquer dispositivo Android que tenha:

Android Pie 9.0 e superior
Requisito de alimentação do controlador USB de ≥100 mA
Suporte de áudio USB classe 1.1 ou superior
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Android é uma marca registrada da Google Inc.

Observação: Consulte https://www.shure.com/en-US/motiv-compatibility para obter informações sobre os dispositivos Android suportados.

Especificações
Certificação MFi

Sim

Modos DSP (Predefinições)
Fala/Canto/Acústico/Alto/Plano

Padrão polar
Largura de estéreo ajustável/Mono Bidirecional/Mono Cardioide/Mid-Side

Princípio do Estéreo
Mid-Side

Formatos de áudio suportados
iOS

WAV, AAC (Até 256 KHz)

Formatos de áudio suportados
Android

AAC (Até 256 KHz)

Resposta de Frequência
20 Hz a 20,000 Hz

Intervalo de ganho ajustável
0 a +36 dB

Sensibilidade
37 dBFS/Pa a 1 kHz [1] [2]

SPL máximo
120 dB SPL [2]

Limitador
Sim

Compressor
Sim

Equalizador
5-bandas

https://www.shure.com/en-US/motiv-compatibility
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2.

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2]Com Ganho Mínimo, Modo Flat

Certificações
Informações para o usuário
O teste executado neste equipamento comprova que ele se encontra dentro dos limites preconizados para dispositivos digitais 
da classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC (Federal Communications Comission). Este equipamento gera, 
usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções do fabri
cante, pode causar interferência na recepção de rádio e televisão.

Aviso: Os regulamentos da FCC determinam que alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Shure In
corporated podem anular sua autoridade para operar este equipamento.

Estes limites foram projetados para fornecer razoável proteção contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. 
Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado conforme as instru
ções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que não ocorrerão in
terferências em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou te
levisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando 
uma ou mais das seguintes medidas:

Reorientar ou relocar a antena de recepção.
Aumentar a separação entre o equipamento e o receiver.
Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente ao que o receiver está conectado.
Consultar o representante de vendas ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a se
guir:

Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação 
indesejada.

Selo de Conformidade ICES-003 da Indústria Canadense: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Observação: O teste é baseado no uso dos tipos de cabos recomendados e fornecidos. O uso de outros tipos de cabos que não blindados (telados) pode 
degradar o desempenho da compatibilidade eletromagnética.

Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias relevantes e pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
E-mail: 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 9.7inch (1st generation), iPad Pro (12.9inch) 1st generation, iPad Pro 10.5inch 2017 (2nd gene
ration), iPad Pro 12.9-inch 2017 (2nd generation), iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, 
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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  e Lightning  são marcas registradas da Apple Inc.
® ®


	Table of Contents
	ShurePlus MOTIV Video   Aplicativo de gravação de vídeo ShurePlus MOTIV™
	Descrição Geral
	Recursos

	Modo de Espera
	Configurações Visuais
	Modo de Gravação

	Utilização do Aplicativo ShurePlus MOTIV com o microfone MV88
	Direcionamento do Microfone
	Retrato (Vertical)
	Paisagem (Horizontal)
	Vídeo de Entrevista
	Autogravação (Streaming de Vídeo)

	Conexão de Fones de Ouvido com Microfones em Linha

	Configuração do dispositivo
	Configuração do dispositivo
	Modos Predefinidos
	Custom Presets

	Configurações avançadas do microfone
	Limitador
	Compressor
	Redução do Ruído de Vento
	Inversão de canais esquerdo-direito
	Equalizador

	Uso do MultiLens no iOS
	Utilização do Apple Watch com ShurePlus MOTIV
	Conecte seu Apple Watch ao aplicativo de gravação MOTIV.
	Controles e Navegação

	Dicas de Gravação
	Desativar Notificações
	Ajuste sua Taxa de Amostragem
	Obtenha a melhor imagem de vídeo possível
	Gravação em Mono
	Gravação em Estéreo
	Captura da Apresentação Completa
	Grave com Confiança com o Salvamento Automático

	Veja e compartilhe vídeos usando a galeria de vídeos
	Voltar para a câmera
	Organização da galeria

	Solução de problemas
	System Requirements
	Requisitos e compatibilidade do sistema: iOS
	Uso do iPad com USB-C

	Requisitos e compatibilidade do sistema: Android

	Especificações
	Certificação MFi
	Modos DSP (Predefinições)
	Padrão polar
	Princípio do Estéreo
	Formatos de áudio suportados
	Formatos de áudio suportados
	Resposta de Frequência
	Intervalo de ganho ajustável
	Sensibilidade
	SPL máximo
	Limitador
	Compressor
	Equalizador

	Certificações
	Informações para o usuário


