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MV88plus Video   
Kit de Vídeo MV88+

Descrição Geral
O aplicativo de gravação de vídeo Shure  MV88+ 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 ajustável e 
controle da largura do estéreo.

Recursos
Compatível com dispositivos iOS, Android, PC e Mac.

Observação: Consulte https://www.shure.com/MOTIVcompatibility para obter informações sobre os dispositivos Android recomendados.

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, modos predefinidos estão disponíveis para uma variedade de situações de gra
vação.

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

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 builtin 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



Shure Incorporated

5/18

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.

Utilização do Aplicativo ShurePlus MOTIV  com o micro-
fone MV88+
O aplicativo MOTIV controla as configurações do microfone para otimizar o desempenho em usos específicos. O dispositivo 
armazena as configurações usadas mais recentemente para rápida configuração de cada gravação.

Direcionamento do Microfone
As sugestões a seguir são para casos de uso típicos. Tenha em mente que existem muitas maneiras eficazes de gravar uma 
fonte. Experimente a orientação horizontal ou horizontal, o posicionamento e as configurações do microfone para encontrar o 
que funciona melhor para você.

Retrato (Vertical)
Posicione seu dispositivo de gravação para que possa monitorar a gravação. Aponte a dianteira do microfone para a fonte, 
com os lados esquerdo e direito voltados para as direções corretas.

™
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Gravação de Vídeo em Paisagem (Horizontal)
Aponte a parte dianteira do microfone para a fonte. Assegure que os lados esquerdo e direito do barril do microfone estejam 
voltados para os lados corretos.

Gravação de Vídeo em Retrato/Selfie (Vertical)
Aponte o microfone para si e selecione Left  Right Swap.
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Dica: Se você começar a gravar no modo retrato, o vídeo permanecerá no modo retrato mesmo que a orientação do dispositivo seja virada para paisagem.

Vídeo de Entrevista
Para gravar somente o áudio na câmera, selecione o padrão polar CARDIOID e aponte o microfone para o sujeito.

Para captar as vozes do sujeito na câmera e do entrevistador fora da câmera, selecione o padrão polar MONO BIDI
RECTIONAL no aplicativo. Posicione o microfone com os lados esquerdo e direito voltados para cada pessoa.

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 MOTIV para reduzir o ruído ambiente.

Gravação Portátil
As pernas se dobram para criar um suporte de mão portátil.
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Saídas do MV88+

Saída de monitor de 3,5 mm para conexão a fones de ouvido e fones auriculares
Envie áudio ao seu dispositivo de gravação usando a porta micro-B USB

LEDs do MV88+
iOS Android/Mac/PC

Verde: Microfone ativo, fluxo de áudio Verde: A alimentação está ligada

Âmbar: Erro

Piscando em Âmbar: Firmware está sendo atualizado

Vermelho: Microfone está mudo

Piscando em Vermelho: Áudio está sendo cortado



Shure Incorporated

9/18

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 userselected equaliza
tion.

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

EQ persists between preset mode changes.

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.

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.
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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.

Gravação em Estéreo
Gire o barril do MV88+ na presilha para microfone para acomodar a gravação em retrato ou paisagem. L (esquerdo) e R (direi
to) estão identificados para mostrar a orientação do microfone. A imagem estéreo tem precisão se o logotipo da Shure estiver 
voltado para cima.
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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.

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.

Resolução 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 SETTINGS > PRI
VACY > MICROPHONE para permitir que o aplicativo 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 saberá que a conexão é segura quando vir o nome do microfone visível na bar
ra de status.

Você não ouve o áudio ape
sar de os LEDs e de o medi
dor de volume responderem 
como se o áudio estivesse 
presente.

Verifique a mistura de Monitor Mix para garantir que o áudio esteja passando e você pos
sa monitorar a reprodução. Mova o controle deslizante Monitor Mix para o centro para ou
vir o áudio que está sendo gravado atualmente e o áudio gravado anteriormente.

O som do áudio está ruim ou 
distante.

Para garantir que você esteja recebendo áudio do microfone MOTIV e não de um micro
fone embutido, desconecte e reconecte o microfone. Você saberá que a conexão é segu
ra quando vir o nome do microfone visível na barra de status.

O áudio está distorcido.
Use o medidor de áudio para garantir que os picos de volume estejam dentro da faixaal
vo (a área cinza). Se o nível atingir o indicador de pico vermelho do medidor da entrada, 
diminua 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 esquerda-direita 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.
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Problema Solução

O áudio não está em sincro
nia com o vídeo

Troque para um taxa de quadros ou tamanho de resolução mais baixos. Você irá obter 
melhor desempenho com uma taxa de quadros menos intensiva para o sistema.

Não é possível compartilhar 
o arquivo.

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

Converta o seu arquivo para um formato de arquivo comprimido.
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.
Certifiquese de que o sistema operacional do seu telefone esteja atualizado com a ver
são mais atual.
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.

Observação: Pode ser útil redefinir o aplicativo para restaurar a funcionalidade. Realize uma reinicialização forçada desco
nectando e reconectando o microfone.

System Requirements
Requisitos e compatibilidade do sistema: iOS

iOS: iOS 12 ou superior
iPhone: iPhone 6 ou superior
iPod Touch: 6ª geração

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

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

Android Oreo 8.0 ou superior
Requisito de alimentação do controlador USB de ≥100 mA
Suporte de áudio USB classe 1.1 ou superior

Android é uma marca registrada da Google Inc.

Observação: Consulte https://www.shure.com/MOTIVcompatibility para obter informações sobre os dispositivos Android suportados.

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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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

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2]Com Ganho Mínimo, Modo Flat
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Profundidade de bit Taxa de amostragem

24 48  kHz

24 44,1  kHz

16 48  kHz

16 44,1  kHz

Formatos de Áudio Suportados
Android

PCM/WAV Até 352 kHz

AAC 256,128,96

iOS
PCM/WAV Até 352 kHz

Áudio MP4 Extensões de arquivo de áudio: .mp4, .m4a, .m4p, .m4b

AAC 256,128,96

Certificações
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

Fabricado para 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 polegadas), iPad Pro 
(12,9 polegadas) 2ª geração, iPad Pro (12,9 polegadas) 1ª geração, iPad Pro (9,7 polegadas), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad 
mini 2, iPad Air 2, iPad Air, iPad (6ª geração), iPad (5ª geração), iPad (4ª geração), iPod touch.



Shure Incorporated

18/18

iPad, iPhone, iPod e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. iPad Air, iPad 
mini e Lightning são marcas comerciais da Apple Inc. A marca comercial “iPhone” é usada no Japão com uma licença da 
Aiphone K.K.

PIXI  e Manfrotto  são marcas comerciais registradas da Vitec Imaging Solutions. Peso máximo do mini tripé: 1 kg/2,2 lb.
® ®
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