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MV88plus Video   
MV88+ Video Kit

Algemene beschrijving
De MV88+-app van Shure  voor video-opnamen biedt direct video-opnamen met ongecomprimeerde audio voor uw mobiele 
apparaat. Pas het geluid aan met voorinstelmodi voor digitale signaalverwerking (DSP), instelbare versterking en controle over 
de stereobreedte.

Kenmerken
Compatibiliteit met pc’s, iOS-, Android- en Mac-apparaten.

Opmerking: raadpleeg https://www.shure.com/MOTIVcompatibility voor informatie over aanbevolen Android-apparaten.

Kant-en-klaar met ondersteuning voor opnamen in liggende en staande weergave
Flexibele controle over opnamen, inclusief instellingen voor het aanpassen van de versterking
Ondersteuning voor mono- en stereo-audioapparaten
In combinatie met MOTIV-microfoons zijn er een aantal voorinstelmodi voor verschillende opnamesituaties beschikbaar.

Tip: schakel de Vliegtuigmodus en de modus Niet storen in om verstoringen van de opname door oproepen, sms’jes of waarschuwingsberichten te voorko-
men.

Standby Mode

① Flash Use the flash when recording in low light situations.

② Connected Device Status/Recording Length/Focus Lock Device status will display the model name of the connected 
MOTIV device. Recording length is displayed in hours, minutes, and seconds. See the Visual Settings topic for more informati-
on on setting focus and exposure.

③ Zoom Level Pinch the screen to adjust your zoom level for a closer view of your subject.

④ File Information Displays available video format options.

®

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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Note: Option availability may vary based on your mobile device specifications.

Audio file formats: (iOS) WAV, ALAC, AAC 96, AAC 128, AAC 256 (Android) AAC 96, AAC 128, AAC 256
Sample rate: 44.1 kHz, 48 kHz
Video resolution: 720p, 1080p, 4K
Frame rate: 24 fps, 30 fps, 60 fps

⑤ Reverse Camera Use the front-facing camera to shoot selfie videos.

⑥ Settings Tap the app settings sprocket to select light or dark theme appearance, to find version information, help materials, 
and to send feedback.

⑦ Record/Stop Button

⑧ Device Setup Access advanced settings for your audio device. See Device Setup section for more information.

⑨ Preview Window Tap to review the most recently recorded video.

⑩ Grid/Level/Off Display Tap through to display grid lines or a level for easy image composition. Or turn this feature off if you 
prefer a clean display.

⑪ Device Status Displays remaining battery life and available storage space for your recording device.

⑫ Input Meter/Microphone Gain Displays the strength of the mono or stereo input signal. Tap the input meter to bring up the 
mic gain and direct monitoring sliders. You can adjust microphone gain during recording to match the volume of the sound 
source. Make live adjustments to ensure levels are in the target range (indicated by the shaded region of the input meter).

Note: Display will read AGC when using the app with the built-in microphone. Automatic Gain Control (AGC) adjusts levels to ensure consistent volume. Wea-
ker signals are boosted and stronger signals are attenuated to control gain. The dynamic range is decreased but the result is a more even recording.

Visual Settings
Be sure to adjust your visual settings to get the best-looking video image. We recommend making adjustments in this order.

Zoom: Pinch to zoom in or out and frame your shot.

Brightness: Swipe up and down to set brightness level.

Focus: Tap to focus or tap and hold to lock brightness and focus. Tap again to release the lock.

Record Mode
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① Flash Use the flash when recording in low light situations.

② Connected Device Status/Recording Length/Focus Lock Status will display the model name of the connected MOTIV
device. Recording length is displayed in hours, minutes, and seconds. The red dot will flash when video is recording. See the 
Visual Settings topic for more information on focus and exposure.

③ Zoom Level Pinch the screen to adjust your zoom level for a closer view of your subject.

④ Record/Stop Button Start and stop video recording.

Note: Video files are saved to the Photos app on your mobile device.

⑤ Audio Recording The MOTIV Video app displays the audio waveform as it is being recorded.

⑥ Grid Use the grid lines to assist in composing your image.

⑦ Device Status Displays remaining battery life and available storage space for your recording device.

⑧ Input Meter Displays the strength of the mono or stereo input signal. Tap the input meter to bring up the mic gain and direct 
monitoring sliders. You can adjust microphone gain during recording to match the volume of the sound source. Make live ad-
justments to ensure levels are in the target range (indicated by the shaded region of the input meter).

Note: The maximum file size for a recording is 2GB, which will result in approximately 2 hours of record time. This limitation was put in place to maximize app 
performance. Continuous recording for more than 2 hours will generate a second file.

De ShurePlus MOTIV -app gebruiken met de MV88+-mi-
crofoon
De toepassing MOTIV regelt de microfooninstellingen om de prestaties voor specifiek gebruik te optimaliseren. Het apparaat 
slaat de eerder gebruikte instellingen op voor snelle installatie elke keer dat u opneemt.

Richten van de microfoon
De volgende suggesties zijn voor normale toepassingsscenario’s. Let op: er zijn veel effectieve manieren om een bepaalde 
bron op te nemen. Experimenteer met horizontale of liggende stand, met de plaatsing van de microfoon en met de instellingen 
om de beste manier te vinden.

Staand (verticaal)
Plaats uw opnameapparaat op zo’n manier dat u de opname kunt volgen. Richt de voorzijde van de microfoon naar de geluids-
bron, waarbij de linker- en rechterzijden in de juiste richting wijzen.

™



Shure Incorporated

6/18

Liggende (horizontale) video-opnamen
Richt de voorzijde van de microfoon naar de geluidsbron. Zorg ervoor dat de linker- en rechterzijden van de microfoonbehui-
zing in de juiste richtingen wijzen.

Staande/selfie (verticale) video-opnames
Richt de microfoon op uzelf en selecteer Left - Right Swap.



Shure Incorporated

7/18

•

•

Tip: Als u begint te fotograferen in de staande modus, blijft de video in de staande modus, zelfs als het apparaat liggend is georiënteerd.

Videovraaggesprek
Om alleen een audio-opname te maken van de audio in camerabeeld, selecteert u het polaire patroon CARDIOID en richt 
u de microfoon naar uw onderwerp.

Om de stemmen vast te leggen van zowel de ondervraagde in camerabeeld als de ondervrager uit camerabeeld, selec-
teert u het polaire patroon MONO BIDIRECTIONAL in de toepassing. Plaats de microfoon zo dat de linker- en rechterzij-
den elk naar een persoon wijzen.

Zelf opnemen (videostreaming)
Plaats het apparaat op een plat oppervlak en richt de microfoon naar uw mond. Selecteer de voorinstelling MONO CARDIOID
in de toepassing MOTIV om het omgevingsgeluid te verminderen.

Handheld opnemen
De poten vouwen uit waardoor een draagbare handheld standaard ontstaat.
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MV88+-uitgangen

Monitor-uitgang van 3,5 mm om aan te sluiten op hoofdtelefoons en oortelefoons
Stuur audio naar uw opnameapparaat met behulp van de micro-B-USB-poort

MV88+ leds
iOS Android/Mac/pc

Groen: microfoon actief, audio loopt Groen: voeding is ingeschakeld

Oranje: fout

Knipperend oranje: firmware wordt bijgewerkt

Rood: microfoon is gedempt

Knipperend rood: audio wordt overstuurd
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Device Setup

Tap Device on the navigation bar to access microphone settings
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① Notifications The top row displays which device is connected. A red flashing dot next to the name let you know whether re-
cording is active. The charms show which advanced features are on. Tap the headphone icon to access direct monitoring con-
trol. Tap the lock to lock or unlock the settings.

Note: Lock the settings to prevent accidental changes to settings when handling your device during recording. When mic set-
tings are Locked, the setting screen is grayed out.

② Input Meter Displays the strength of the input signal and whether that signal is mono or stereo. The loudest peaks should 
reach within the target range (indicated by the shaded region between -12 and -3 dB).

③ Microphone Gain Adjust the mic gain slider to set the volume of the sound source.

④ Custom Presets Tap the caret to quickly access your saved presets. Or tap the Save button to save current settings. See 
Custom Presets for more information.

⑤ Preset Modes Set stereo width, equalization, and compression for specific applications. See "Preset Modes" for more infor-
mation.

⑥ Polar Pattern Selection Swipe to choose your pick-up pattern. Use the handles to adjust the width of the stereo image.

Tip: Consider the location of the microphone and the size of the sound source when adjusting the width. For example, a large orchestra or ensemble recording 
benefits from a wide stereo image, which increases separation between instruments. Speech benefits from a narrow width, which improves clarity and rejects 
ambient (room) sound.

⑦ Stereo Width Handles Use the dots to quickly set stereo width.

⑧ Advanced Features Fine tune your audio recording with limiter and compressor controls, high pass filter, left-right swap, 
and equalization settings.

Preset Modes
Five selectable modes optimize settings for gain, stereo width, equalization, and compression. Set the microphone level and try 
the modes to find which sounds best. Preset modes can affect the strength of the input signal, so adjust the microphone level 
as needed after changing presets.

Mode Application Characteristics

Speech
speech

Narrow stereo width to reject background noise, equalization that emphasizes cla-
rity and fullness, and gentle compression.

Singing

solo or group vocal per-
formances

Medium stereo width with subtle equalization to add richness and clarity for a na-
tural sound.

Flat
any

An unprocessed signal (no equalization or compression settings used). Adds flexi-
bility when processing the audio after recording.

Acoustic

acoustic instruments and 
quiet music

Medium stereo width with transparent compression to smooth out volume spikes 
and bring out quiet passages. The equalizer setting emphasizes detail and an 
overall natural sound.

Loud

live performance and lou-
der sources

Wide stereo to increase separation between sources. Equalization further impro-
ves definition by reducing frequencies that can make the instrumentation sound 
crowded.
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Direct Monitoring Blend
There are two ways to access the Direct Monitoring slider when you want to adjust your monitor source. Tap the input meter to 
view the mic gain and monitoring blend sliders. Or you can view the slider by tapping the headphone icon in the device settings 
tab.

Use the direct monitoring slider to determine how much of each input you hear. For best results, start monitoring at the mid-
point and adjust.

Move the slider towards Mic to hear more of the audio that is being currently recorded by the microphone.
Move the slider towards Playback when you want to listen to the previously recorded audio and less of the audio coming 
in to the microphone. This is useful for when you want to review your recording.

As one source increases, the other source decreases.

Advanced Mic Settings
After you have selected the preset mode for your application, fine tune the sound of your recording with limiter, compressor, 
and equalizer controls. Your settings will be retained in the microphone when using other audio and video recording applicati-
ons.

Limiter
Toggle the limiter on to set an input threshold and prevent distortion from volume peaks in your recordings.

Compressor
Choose no compression, or select light or heavy compression to control volume when your sound source is dynamic. The com-
pressor will narrow the dynamic range, which means that quiet signals are boosted and loud signals are lowered.
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High Pass Filter
Choose no HPF for the most natural sound. Or select 75 Hz or 150 Hz to reduce wind noise, room noise, or proximity effect.

75 Hz Low frequency cutoff Provides a 6 dB-per-octave cutoff at 75 Hz. Helps eliminate floor rumble and low-frequency room 
noise from heating and air conditioning systems. This setting may also be used to compensate for proximity effect or to reduce 
low frequencies that make an instrument sound dull or muddy.
150 Hz Low frequency rolloff Provides a 6 dB-per-octave rolloff filter at 150 Hz. Use this to compensate for proximity effect or 
to reduce low frequencies that could make an instrument sound dull or muddy.

Left-Right Channel Swap

For stereo recordings, use Left - Right Swap to flip the left and right audio channels to match the stereo image to the video. For 
example, when using video to record yourself.

Tip: Use the L and R indicators on the microphone barrel. This way you can set Left - Right Swap before you start to record.

Equalizer

Change the preset modes to hear the DSP changes, and then use the equalizer to boost or cut bands of frequencies to impro-
ve sound clarity.

Note: Equalization within presets will not be displayed. However, the equalizer graphic in the advanced settings status bar displays the user-selected equaliza-
tion.

Tap to access the MOTIV equalizer. Equalization changes are displayed in the equalizer image.

EQ persists between preset mode changes.

De Apple Watch gebruiken met ShurePlus MOTIV
Met de Apple Watch-toepassing ShurePlus MOTIV kunt u flexibeler opnamen maken door de toepassing als afstandsbediening 
voor de ShurePlus MOTIV-toepassingen voor audio- en video-opnamen te gebruiken.

Sluit uw Apple Watch aan op de MOTIV-opnametoepassing.
Open de Watch-toepassing op uw iPhone en tik op het tabblad Mijn Watch
Apps die beschikbaar zijn om te installeren, verschijnen in de sectie Beschikbare apps
Zoek de MOTIV Watch-toepassing en tik op Installeren

Opmerking: Zie de ondersteuningspagina van Apple met aanvullende instructies voor de installatie van de Apple Watch-toepassing.
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De Apple Watch herkent wanneer uw MOTIV-microfoon is verbonden met uw telefoon. De naam van de microfoon 
wordt linksboven weergegeven wanneer de verbinding tot stand is gebracht.
Het hangt af van de grootte van de ruimte, het aantal personen en het volume van het instrument waar u de microfoon 
het best kunt plaatsen. Loop zo mogelijk rond in de ruimte en luister waar het geluid het best klinkt.
Selecteer de juiste voorinstelmodus voor uw opnametoepassing. Pas het microfoonniveau en andere instellingen in de 
toepassing aan en plaats de microfoon in de buurt van uw bron.

Opmerking: Geavanceerde instellingen moet u instellen voordat u de microfoon plaatst. Met de Apple Watch-toepassing kunt u alleen de opname 
regelen, de opname pauzeren, de opname voltooien, bladwijzers maken en de versterkingsfactor instellen en vergrendelen.

Bedieningselementen en navigatie
Opname starten: tik op de rode opnameknop

Opname pauzeren: tik op het pauzeringspictogram. U kunt de opname voortzetten vanuit een gepauzeerde toestand

Bladwijzer maken: tik op het bladwijzerpictogram

Opname stoppen: tik op de knop Gereed

Versterkingsfactor aanpassen: gebruik de digitale kroon van de Apple Watch

Versterkingsfactor van microfoon vergrendelen: tik op het slotpictogram

Opnametips
Notificaties uitschakelen
Als u de MOTIV-app opent, ziet u een bericht om de vliegtuigmodus en de modus ‘Niet storen’ in te schakelen. Dit is belangrijk 
om te voorkomen dat de opname wordt verstoord door telefonische oproepen, berichten en uiteenlopende meldingen die sta-
tisch geluid aan uw opnamen kunnen toevoegen.

Opmerking: schakel de vliegtuigmodus in en activeer daarna weer uw wifi om geolocatiegegevens aan uw audiobestand toe te voegen.

Uw samplingsnelheid aanpassen
Selecteer een lagere bemonsteringssnelheid wanneer het handig is een kleiner bestand te hebben, bijvoorbeeld voor spraak- 
en podcast-opnamen die worden gedownload. Selecteer een hogere bemonsteringssnelheid voor muziekopnamen en dynami-
sche opnamen.

Zorg voor een optimaal videobeeld
Beweeg uw vingers naar elkaar of uit elkaar om in of uit te zoomen. Veeg omhoog en omlaag om de helderheid in te stellen. 
Tik om te focussen of tik en houd vast om de helderheid en focus te vergrendelen. Tik nogmaals om de vergrendeling op te 
heffen.

In mono opnemen
Neem in mono op om de hoeveelheid beschikbare opnametijd te vergroten of wanneer u één geluidsbron zoals zang opneemt, 
die gebaat is bij minder omgevingsgeluid. Selecteer polair patroon Mono Cardioid of Mono Bidirectional om audio van alle cap-
sules samen te voegen in één kanaal. De ingangsmeter geeft mono-opname aan door de bovenste helft van de golfvorm weer 
te geven. MOTIV ondersteunt mono-opnamen met microfoons van andere fabrikanten.

In stereo opnemen
Draai de behuizing van de MV88+ in de microfoonklem voor staande of liggende opnamen. De labels L en R geven de stereo-
oriëntatie van de microfoon weer. Het stereobeeld is juist als het Shure-logo naar boven is gericht.
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De volledige voorstelling vastleggen
Start uw opname voordat de voorstelling begint om er zeker van te zijn dat u de volledige geluidsbron opneemt. U kunt de op-
name later bewerken om eventuele stilte weg te knippen.

Opmerking: MOTIV zal de opname automatisch stoppen als uw microfoon tijdens de opname per ongeluk los raakt. Het dialoogvenster ‘Bestand opslaan’ 
wordt dan weergegeven, waarin u het geluidsbestand een naam kunt geven en kunt opslaan.

Maak opnamen zonder u zorgen te maken, met Automatic Save
MOTIV zal de opname automatisch stoppen als uw microfoon tijdens de opname per ongeluk los raakt. Het dialoogvenster 
‘Bestand opslaan’ wordt dan weergegeven, waarin u het geluidsbestand een naam kunt geven en kunt opslaan.

Sharing MOTIV Video Recordings
Stop the recording to create a video file that is saved in the Photos app on your mobile device. You can share videos created 
with the MOTIV video recording app from Photos.

On an iOS device, find your video in Photos > MOTIV. Or in Photos > Media Types > Videos.
On an Android device, find your video in the main Photos library or in Photos > Albums > Camera.

Probleemoplossing
Probleem Oplossing

De microfoon is aangesloten, 
maar de volumemeter regi-
streert geen signaal.

Bewerk de privacy-instellingen voor uw opnameapparaat onder SETTINGS > PRIVACY > 
MICROPHONE om de app toestemming te geven om de microfoon te gebruiken.

Microfoon is aangesloten, 
maar wordt niet gedetec-
teerd.

Koppel de kabelaansluitingen los en verbind ze opnieuw, zodat de app de microfoon her-
kent. Wanneer de verbinding is gelukt, is de naam van de microfoon zichtbaar in de sta-
tusbalk.

U hoort geen audio, terwijl de 
leds en volumemeter reage-
ren alsof er audio aanwezig 
is.

Controleer in de Monitor Mix-verhouding of er audio binnenkomt en u het afspelen kunt 
controleren. Breng de schuifregelaar Monitor Mix naar het midden om audio te horen die 
wordt opgenomen en audio die al is opgenomen.

Geluid klinkt slecht of ver 
weg.

Zorg dat u audio ontvangt van de microfoon en niet van een ingebouwde microfoon door 
de MOTIV-microfoon los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Wanneer de verbinding 
veilig is, is de naam van de microfoon zichtbaar in de statusbalk.

Geluid is vervormd.
Gebruik de audiometer om te controleren of volumepieken binnen het streefbereik (het 
grijze gebied) vallen. Verminder de versterking als het niveau de rode piekaanduiding van 
de ingangsmeter bereikt.

Stereokanalen links/rechts 
komen niet overeen met vi-
deobeeld.

Het kan, afhankelijk van de richting van het opnameapparaat, nodig zijn om links/rechts 
om te draaien in de instellingen in MOTIV. Als het geluid al is opgenomen, kunt u in de 
meeste audiobewerkingsprogramma’s de linker- en rechterkanalen omwisselen.
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Probleem Oplossing

Audio is niet synchroon met 
video

Schakel over naar een lagere framesnelheid of resolutie. Wellicht verkrijgt u betere pres-
taties bij een framesnelheid die het systeem minder zwaar belast.

Bestand kan niet worden ge-
deeld.

Als een bestand te groot is om te worden gedeeld, zijn er enkele mogelijkheden om de 
bestandsgrootte te beperken.

Converteer uw bestand naar een gecomprimeerd bestandsformaat.
Verbind uw mobiele apparaat met uw computer en gebruik bestandsoverdracht zoals iTu-
nes om uw bestand te downloaden naar uw pc.
Splits uw bestand in tweeën, exporteer beide bestanden en ‘plak’ ze weer aan elkaar met 
software voor audiobewerking.

Algemene probleemoplos-
sing.

Vergewis u ervan dat uw app is bijgewerkt met de meest recente versie.
Controleer of het besturingssysteem van uw telefoon is bijgewerkt met de meest recente 
versie.
Controleer hoe de microfoon werkt door een andere verbindingskabel of een ander appa-
raat te gebruiken.
Sluit de toepassing en start ze opnieuw.
Door het apparaat uit te schakelen en opnieuw op te starten wordt de cache leegge-
maakt, wat soms de prestaties van de software kan verbeteren.

Opmerking: het kan helpen om de toepassing te resetten om de functionaliteit te resetten. Voer een harde reset uit door de 
microfoon los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.

System Requirements
Systeemvereisten en compatibiliteit: iOS

iOS: iOS 12 en hoger
iPhone: iPhone 6 en hoger
iPod Touch: 6th gen

Opmerking: iPad Pro (USB-C) wordt niet ondersteund.

Systeemvereisten en compatibiliteit: Android
Werkt met iedere Android-toepassing die het volgende bevat:

Android Oreo 8.0 en hoger
Voedingsvereisten USB-host van ≥100 mA
USB Audio Class 1.1 ondersteuning en hoger

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Opmerking: raadpleeg https://www.shure.com/MOTIVcompatibility voor informatie over ondersteunde Android-apparaten.

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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Productgegevens
MFi-gecertificeerd

Ja

DSP-modi (voorinstellingen)
Spraak/Zang/Akoestisch/Luid/Vlak

Polairpatroon
Aanpasbare breedte stereo/Mono-bidirectioneel/Mono-cardioïde/Midden-opzij

Stereoprincipe
Midden-opzij

Ondersteund audioformaat
iOS

WAV, AAC (Tot 256 KHz)

Ondersteund audioformaat
Android

AAC (Tot 256 KHz)

Frequentiekarakteristiek
20 Hz tot 20,000 Hz

Instelbaar versterkingsbereik
0 tot +36 dB

Gevoeligheid
-37 dBFS/Pa bij 1 kHz [1] [2]

Maximum-SPL
120 dB SPL [2]

Begrenzer
Ja

Compressor
Ja

Niveauregelaar
5-band

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2]Bij minimale versterkingsfactor, vlakke modus
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Bitdiepte Bemonsteringssnelheid

24 48  kHz

24 44,1  kHz

16 48  kHz

16 44,1  kHz

Ondersteunde audioformaten
Android

PCM/WAV Tot 352 KHz

AAC 256,128,96

iOS
PCM/WAV Tot 352 KHz

MP4-audio Audiobestanden met extensie: .mp4, .m4a, .m4p, .m4b

AAC 256,128,96

Certificering
Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen 
kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-
markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
E-mail: info@shure.de
www.shure.com

Gemaakt voor iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 
SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (10.5-inch), iPad Pro (12.9-
inch) 2nd generation, iPad Pro (12.9-inch) 1st generation, iPad Pro (9.7-inch), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad Air 2, 
iPad Air, iPad (6th generation), iPad (5th generation), iPad (4th generation), iPod touch.
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iPad, iPhone, iPod en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. iPad Air, iPad 
mini en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc. Het handelsmerk ‘iPhone’ wordt gebruikt in Japan met een licentie van 
Aiphone K.K.

PIXI  en Manfrotto  zijn gedeponeerde handelsmerken van Vitec Imaging Solutions. Maximale gewicht mini-statief: 1 kg/ 2,2 
lbs.

® ®
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