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The Shure Android audio recording app, ShurePlus MOTIV, user guide.
Version: 3.2 (2021-F)
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ShurePlus MOTIV   
ShurePlus MOTIV  Recording App for Android

الوصف العام
اضبط إعدادات الميكروفون الخاص بك ثم قم بتسجيل صوت غير .الخاص بك Android فوريًـا بجهاز ًتسجيال ShurePlus MOTIV يوفر تطبيق التسجيل

.وغير ذلك Google Drive ثم قم بمشاركة ملفاتك عبر الرسائل النصية والبريد اإللكتروني و .مضغوط

الميزات
سهولة التوصيل والتشغيل

تتضمن ميزة التحكم المرن في التسجيل إعدادات الكسب
خيارات العرض المظلم والمضيء

الصوتية األحادية والمُـجسمة USB يدعم أجهزة
Bluetooth دعم التشغيل عبر

خيارات عمق متعدد البت ومعدل بسيط
MOTIV خيارات وضع الضبط المسبق عند االستخدام مع ميكروفونات

.حفظ الملف تلقائيًـا في حالة فصل الميكروفون

اإلعداد السريع
.Android بالجهاز الذي يعمل بنظام تشغيل USB مدخل وصّـَـل الميكروفون

.عند إجراء التوصيل MOTIV سيضيئ المؤشر الضوئي بجهاز

.تنزيل التطبيق وفتحه

".هذا USB استخدام بشكل افتراضي لجهاز" حدد خانة االختيار .الحصول على إذن الستخدام الجهاز الخارجي كل مرة Android سيطلب

.قم بتشغيل وضع الطائرة وعدم اإلزعاج قبل التسجيل

.سيؤدي ضبط هذا اإلعداد إلى عدم مقاطعة المكالمات الهاتفية أو اإلعالمات لتسجيلك

.افحص مستويات الصوت واضبط إعدادات الميكروفون

لالطالع على معلومات حول الميزات "إعدادات الميكروفون المتقدمة" راجع موضوع .حدد وضع الضبط المُـسبق أو اضبط كسب الميكروفون يدويًـا
.المتقدمة

.بدء التسجيل

.يمكن إجراء عمليات ضبط الكسب أثناء التسجيل، ولكن لتجنب األدوات المسموعة، اختبر اإلعدادات قبل الضغط على تسجيل :تلميح

إعداد الميكروفون
.MOTIV استخدم شاشة إعداد الميكروفون للوصول إلى إعدادات الضبط المسبق واإلعدادات المحسنة عند توصيل

™

™

®
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القائمة ①
.اضغط على النقاط الثالث للوصول إلى إعدادات التطبيق ومعلومات اإلصدار ودليل المستخدم

حالة الجهاز الموصول ②
.الموصول MOTIV تعرض الحالة اسم طراز جهاز

حالة اإلعدادات المتقدمة ②
.تعرض أيقونات اإلعدادات المتقدمة الممكنة حاليًـا

مقياس اإلدخال ④
.يجب أن تكون أعلى الذروات ضمن النطاق المُـستهدف المشار إليه بالمنطقة المظللة .يعرض قوة إشارة الدخل

أوضاع الضبط المسبق ⑤
.لمعرفة مزيد من التفاصيل "أوضاع الضبط المُـسبق" ارجع إلى موضوع .حدد وضعك لضبط التوازن والضغط لتطبيقات محددة

كسب الجهاز ⑥
.اضبط الكسب لتتأكد من وجود المستويات في النطاق المستهدف المُـشار إليه بالمنطقة المظللة لمقياس اإلدخال

اإلعدادات المتقدمة ⑦
سيتم االحتفاظ بمستوى الميكرفون واإلعدادات عند استخدام أي .اضبط الصوت لديك باستخدام المحدد وأدوات التحكم في الضاغط وإعدادات التوازن

.لالطالع على مزيد من التفاصيل "إعدادات الميكروفون المتقدمة" راجع الموضوع .تطبيقات صوت أخرى

شريط التنقل ⑧
.My Recordings ثم Recordو Mic Setup اضغط للوصول إلى
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أوضاع الضبط المسبق
اضبط مستوى الميكروفون وجرب األوضاع للعثور .تقوم خمسة أوضاع يمكن االختيار من بينها بتحسين إعدادات الكسب وعرض الصوت المُـجسم والتوازن والضغط

.ويمكن أن تؤثر أوضاع الضبط المسبق على قوة إشارة اإلدخال، لذا اضبط مستوى الميكروفون حسب الحاجة بعد تغيير اإلعدادات المسبقة .على أفضلها

الخصائصاالستخدامالوضع

الحديث
عرض صوت مُـسجم ضيق لرفض ضوضاء الخلفية، إعداد توازن يعمل على تأكيد الوضوح وامتالء المخزن والضغطالحديث

.اللطيف

الغناء
األداء الصوتي المفرد أو
.عرض صوت مُـجسم متوسط مع توازن فائق إلضافة الثراء والوضوح للصوت الطبيعيلمجموعة

ثابت
.تضفي المرونة عند معالجة الصوت بعد التسجيل ).ال توجد إعدادات توازن أو ضغط مُـستخدمة( إشارة غير معالجةبال تحديد

صوتي
اآلالت الصوتية
والموسيقى الهادئة

ويؤكد .عرض صوت مُـجسم متوسط مع ضغط شفاف للتخفيف من ارتفاعات مستوى الصوت وإبراز المسارات الهادئة
.إعداد الموازن التفاصيل والصوت الطبيعي إجماال

مرتفع
األداء المباشر ومصادر
الصوت األعلى

ويعمل التوازن أيضًـا على تحسين التعريف من خالل خفض الترددات .صوت مُـجسم عريض لزيادة الفصل بين المصادر
.التي قد تجعل صوت اآلالت مزدحم

إعدادات الميكروفون المتقدمة
سيتم االحتفاظ بهذه اإلعدادات في الميكروفون عند استخدام .بعد تحديد وضع الضبط المسبق، قم بتوليف الصوت من خالل المحدد والضاغط وإعدادات المعادل

.تطبيقات الصوت والفيديو األخرى

المحدد
.قم بالتبديل بين تشغيل المحدد أو إيقاف تشغيله لمنع التشويش من ذروات مستوى الصوت في تسجيلك

ضاغط
يتم تعزيز اإلشارات الهادئة ويتم خفض .للتحكم في مستوى الصوت عندما يكون مصدر الصوت ديناميكيًـا ًاختر عدم وجود ضغط أو حدد ضغطًـا خفيفًـا أو ثقيال

.اإلشارات العالية

المعادل

.واستخدم المعادل لرفع أو خفض نطاقات التردد لتحسين وضوح الصوت ,تتغير DSP غيّـِـر أوضاع الضبط المُـسبق لسماع

. .في شريط حالة اإلعداد المتقدمة إلى التعادل المحدد من جانب المستخدم EQ ومع ذلك، تشير أيقونة .لن يتم عرض التعادل ضمن عمليات الضبط المُـسبق :مالحظة

.يتم عرض تغييرات التعادل في صورة المعادل

.يستمر المعادل بين تغييرات وضع الضبط المسبق
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Record
Access the Record screen for instant recording control.

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

② Connected Device Status
Displays the model name of the connected MOTIV device.

③ Advanced Settings Status
Displays the icons for the advanced settings currently enabled.

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

region.

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

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

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

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

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

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

عمق البت ومعدل النماذج

حدد أقل معدل نماذج ألصغر ملف حجمًـا، .يمكنك العثور على إعدادات عمق البت ومعدل النماذج في القائمة المنسدلة على يمين نافذة التسجيل أسفل الجدول الزمني
.حدد معدل نماذج أعلى للموسيقى والتسجيالت الحيوية .على سبيل المثال، عند تسجيل الخطب أو تنزيل حلقات البودكاست

ومع ذلك، تدعم بعض طرازات .وتكون إعدادات عمق البت ومعدالت النماذج التالية مدعومة .كيلو هرتز 24/48 سيسجل التطبيق بشكل افتراضي الصوت بمعدل
.وسيتم عرض معدالت النماذج المتوفرة الخاصة بك .فقط معدالت نماذج معينة Android هواتف

معدل تصنيف العيناتعمق البت

كيلوهرتز  2448

كيلوهرتز  2444.1

كيلوهرتز  1648

كيلوهرتز  1644.1

تلميحات للتسجيل
إعالمات إيقاف التشغيل

سيؤدي تمكين هذين الوضعين إلى تجنب تداخل من .، ستظهر رسالة تطالبك بتمكين وضع الطائرة ووضع عدم اإلزعاجAndroid بجهاز MOTIV عند توصيل
عند .في الوقت ذاته USB إجراء مكالمات وتسجيل صوت Android ال تدعم أجهزة .المكالمات الهاتفية والرسائل واإلعالمات التي تضيف تشويشًـا إلى التسجيالت

.تلقي مكالمة هاتفية، سيتوقف التسجيل

Dark Theme استخدام إعداد
تعد شاشة العرض األكثر ظلمة مثالية للتسجيل البسيط في مواضع .اًلتغيير شاشة التطبيق من الرمادي الفاتح إلى الرمادي الداكن جد Dark حدد خيار شاشة

.تحافظ الشاشة الداكنة أيضًـا على عمر البطارية .منخفضة اإلضاءة

Menu > Settings > Appearance يمكنك الوصول إلى إعداد مظهر النسق من خالل االنتقال إلى
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تحقيق األداء الكامل
.لضمان التقاط مصدر الصوت بشكل كامل، ابدأ عملية التسجيل قبل بدء األداء وقم بتحرير التسجيل الحقًـا لقص أي صمت

.سيظهر مربع حوار حفظ الملف ويوجهك لتسمية مقطع الصوت الخاص بك وحفظه .تلقائيًـا عن التسجيل MOTIV ثناء التسجيل، فسيتوقف التطبيقُإذا انفصل الميكروفون لديك دون قصد أ :مالحظة

االحتفاظ بالشاشة في وضع اليقظة أثناء التسجيل
حتى يمكنك مراقبة مستويات الكسب باستمرار أثناء جلسات "Keep Awake While Recording" حدد خيار االحتفاظ بالشاشة في وضع اليقظة أثناء التسجيل

.التسجيل األطول دون ظهور الشاشة الداكنة

 Menu > Settings > Keep Screen Awake During يمكنك الوصول إلى خيار االحتفاظ بالشاشة في وضع اليقظة من خالل االنتقال إلى
Recording.

.سيؤثر تعطيل وضع السكون على وقت البطارية أثناء التسجيل :مالحظة

حدد االتجاه الخاص بك
.لتسجيل الفيديو، فاضبط اتجاه الشاشة إما في الوضع األفقي أو العمودي قبل الضغط على تسجيل Shure من MOTIV إذا كنت تستخدم تطبيق

My Recordings
View and manage your recorded files in the My Recordings screen. Here you can listen to and edit your files, then share them

with friends.

① Track List
Displays your list of recorded tracks.

② Select
Tap Select to perform share, convert, and delete functions on multiple files at a time.
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③ Advanced Menu
Tap the three dots in the audio player to access advanced menu options.

Rename: Rename your audio files.
Share: Share files to connected apps in your device.

Convert: Convert WAV files to AAC.
Add Artwork: Attach an image to your audio file.

Delete: Delete unwanted files.

Note: Deleted recordings are unrecoverable.

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

مشاركة الملفات
تعتمد خيارات المشاركة على التطبيقات المثبتة .قم بتصدير ملفاتك المسجلة لمشاركتها مع أصدقائك على وسائل التواصل االجتماعي أو لتحرير مساحة على جهازك

.المتاحة Android باإلضافة إلى ميزات مكونات جهاز Android Beamو Dropboxو SoundCloudو Gmailو Google Drive مثل

.قبل مشاركتها AAC إلى تنسيق WAV قم بتحويل ملفات :تلميح

.My Recordings اضغط على
.حدد الملف الذي تريد مشاركته

.سيتم فتح مربع حوار لعرض جميع خيارات المشاركة .Share اضغط على النقاط الثالث بمشغل الصوت ثم اضغط على الزر

.إلى ربط التطبيقات "السماح" سيؤدي تحديد .والتطبيقات األخرى MOTIV قد تحتاج إلى منح حق الوصول بين :مالحظة

إذا .قد يستغرق تحميل الملفات الكبيرة وقتًـا أطول .Soundcloud أو كنشر جديد بـ Gmail قد يظهر الملف كمرفق بـ .سيظهر الملف في التطبيق المحدد
.ا ويتعذر مشاركتهًا جدًتم فتح التطبيق ولم يتم رؤية المرفق، فقد يكون الملف كبير

تحويل ملفات
.ال يمكن تحويل سوف الملفات ذات التنسيق ذاته في نفس الوقت

.قد تتطلب عملية التحويل الكبيرة اإلمداد بالطاقة :مالحظة

.بأعلى الركن األيمن من قائمة تسجيالتي Select اضغط على
.سوف تظهر عالمة تحديد زرقاء بجوار الملفات المحددة .حدد الملفات التي تريد تحويلها

ستتم إضافة الملفات الجديدة إلى .AAC لتحويل الملفات إلى ملف بتنسيق Convert اضغط على النقاط الثالث أسفل الجانب األيمين ثم اضغط على
.قائمة تسجيالتي

حذف الملفات
.بأعلى الركن األيمن من قائمة تسجيالتي Select اضغط على

.سوف تظهر عالمة تحديد زرقاء بجوار الملفات المحددة .حدد الملف أو الملفات التي تريد حذفها
.إلزالة الملفات بشكل دائم Delete اضغط على

.ال يمكن استرداد التسجيالت المحذوفة :مالحظة

تشغيل
.اضغط على شريط مشغل الصوت للوصول إلى شاشة التشغيل لعرض معلومات مسارك عن قرب

®™
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عودة ①
.اضغط على عالمة اإلقحام للعودة إلى شاشة تسجيالتي

معلومات المسار ②
يحتم عرض معلومات المسار المُـشغّـَـل حاليًـا بما في ذلك العنوان وتنسيق الملف وعرض البت ومعدل النماذج وما إذا كان المسار في وضع الصوت المُـجسم أو

.الوضع األحادي

العمل الفني للمسار ③
.إلقران تسجيلك MOTIV أضف العمل الفني للمسار الخاص بك أو استخدم أيقونة تطبيق

محفوظات التسجيل ④
.تعرض وقت وتاريخ تسجيل المسار والميكروفون المُـستخدم

قائمة الخيارات المتقدمة ⑤
.اضغط على النقاط الثالث بمشغل الصوت للوصول إلى خيارات قائمة الخيارات المتقدمة

.إعادة تسمية ملفات الصوت :إعادة التسمية
.مشاركة الملفات مع التطبيقات المتصلة بجهازك :المشاركة
.AAC إلى WAV تحويل ملفات :التحويل

.إرفاق صورة للملف الصوتي الخاص بك :إضافة عمل فني
.لالطالع على مزيد من المعلومات "حذف ملفات الصوت" راجع موضوع .حذف الملفات غير المرغوب فيها :الحذف

المخطط الزمني للتشغيل ⑥
يتم عرض الوقت المنقضي والوقت .اضغط على أي مكان بالمخطط الزمني للتشغيل من هذه النقطة .يعرض المخطط الزمني مكانك في المسار أثناء تقدمه

.المتبقي أسفل المخطط الزمني

عناصر التحكم في التشغيل ⑦
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Edit, Rewind, Play/Pause, Fast-Forward, و Loop المسار لديك.

تحرير ملف الصوت الخاص بك

.للوصول إلى أدوات التحكم في التحرير لكل مسار Edit اضغط على

.صقل تسجيالتك قبل مشاركتها مع األصدقاء على اإلنترنت MOTIV يتيح لك

:ثمة خيارين لوضع التحرير هما

وتريد أن تتمكن من ًطويال ًا عند قيامك بتسجيل أداءًويعد هذا مفيد .تقسيم ملف صوتي طويل إلى مسار واحد منفصل أو أكثر Split Mode يتيح لك وضع
.االستماع إلى أجزاء مختلفة بصورة فردية

.القص عند بداية المسار المُـسجل ونهايته Trim Mode يتيح لك وضع

استكشاف المخطط الزمني
.توجد ثالث طرق للتحرك حول المخطط الزمني

.ا مزدوجًـا على المخطط الزمني لجلب رأس التشغيل إلى العرض الحاليًانقر نقر
.استخدم العالمات لنقل رأس التشغيل إلى نقطة معينة

.اضغط واسحب شريط رأس التشغيل األحمر إلى نقطة جديدة في المخطط الزمني

.لبدء التشغيل من تلك النقطة المحددة Play اضغط على

.واضغط على جزء لتصغيره .اضغط بإصبعين معًـا للتكبير

.استخدم الوضع األفقي في المحرر لعرض المزيد من األشكال الموجية

إنشاء حلقة
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.قم بإنشاء حلقة لعزل وتكرار مجموعة من المسارات الصوتية

.سيتم تثبيت الشكل الموجي في المنطقة الزرقاء المظللة .حدد زر الحلقة لتحديد المسار بأكمله
.حدد واسحب العالمات الموجودة بالمخطط الزمني لضبط حلقتك

.لسماع الحلقة واضبطها حتى تجد أفضل صوت Play اضغط على

عالمات

عند .فهي ال تؤثر على بدء التشغيل ونقاط التوقف ولكنها مفيدة للرجوع إليها .العالمات هي إشارات مرجعية صوتية تتيح لك العودة لنقاط محددة في تسجيلك
، ومع ذلك فال)00:00:00:00( تتحدد العالمات بالساعة والدقيقة والثانية والمللي ثانية .، يحدد وضع العالمات نقطة التقسيم للملفSplit استخدامه في الوضع

.ا عن بعضهما البعضًيمكن وضعها أقرب من ثانيتين بعيد

العالمات في وضع التسجيل
.إلدراج عالمة في موقع رأس التشغيل Marker اضغط على الزر :إضافة عالمة

العالمات في وضع التحرير
.تفتح قائمة العالمات بعالمات البدء واالنتهاء لمسارك الصوتي

.اضغط على أي عالمة لبدء التشغيل من نقطة تلك العالمة :التشغيل من نقطة محددة

.اضغط على إشارة اإلضافة إلدراج عالمة في موقع رأس التشغيل :إضافة عالمة

.اضغط واسحب عالمة حالية لموقع جديد في المخطط الزمني :نقل عالمة

.اضغط على العالمة في القائمة لنقل رأس التشغيل إلى ذلك الموقع :استخدام قائمة عالمات

.اضغط مع االستمرار على تسمية العالمة في القائمة :إعادة تسمية العالمات

.ا على العالمة في القائمة إلظهار خيار الحذفًمرر يسار :حذف عالمات

المحرر
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1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

.قم بالتكبير للتحرير بدقة .انظر مخططك الزمني بالكامل شاشة المخطط الزمني ①

.حدد وضع التحرير الخاص بك انقساك/تحديد قص ②

.للحصول على مزيد من المعلومات "العالمات" انظر جزئية .تبدأ جميع التسجيالت بعالمات بداية ونهاية قائمة العالمات ③

.انقر إلضافة عالمة عند موقع رأس التشغيل إضافة عالمات ④

التحرير في وضع القصاصة
.لقص المساحة اإلضافية من بداية ونهاية مسارك الصوتي قص يستخدم وضع

.لتحديد الملف الصوتي الذي تود تحريره تسجيالتي انتقل إلى
.لفتح المحرر تحرير حدد األيقونة

.حدد الخط األزرق واسحبه لضبط أوقات البدء واالنتهاء .تمثل الخطوط الزرقاء نقاط البداية والنهاية للمسار
.لوضع تشغيل الحلقة في دائرة والسماح لك بسماع مسارك قبل البدء في تعديله الحلقة حدد

.إلغاء عن اإلجراء األخير أو تراجع ستتلقى رسالة منبثقة تطلب منك .الخاص بك، ما عليك سوى هز الجهاز iOS للتراجع عن آخر إجراء قمت به على جهاز :نصيحة

التحرير في وضع االنقسام

.قم بالتكبير للتحرير بدقة .انظر مخططك الزمني بالكامل شاشة المخطط الزمني ①

.حدد وضع التحرير الخاص بك انقساك/تحديد قص ②

.إلى مساركمرجعية إشارات إضافة أو ,مؤقت إيقاف/تشغيل أو ,ترجيع أو ,الحلقة أدوات التحكم في التشغيل ③

.يعرض االسم والموضع بالساعات والدقائق والثواني والمللي ثانية عنصر قائمة العالمات ④

قم بإنشاء ملفات محررة جديدة مع االحتفاظ بملفك األصلي .استخدم وضع االنقسام عندما يكون لديك ملف صوتي طويل تود تقسيمه إلى ملفات صوتية أصغر
.سليمًـا

.لتحديد الملف الصوتي الذي تود تحريره تسجيالتي انتقل إلى
.لفتح المحرر تحرير حدد األيقونة

.ضع عالمة في النقطة التي تريد تقسيم ملف الصوت
.انقسام حدد

.اًاحتفظ بتنسيق الملف األصلي أو حدد ملفًـا جديد
MOTIV في وضع االنقسام، عندما تقوم بتقسيم مسار إلى نصفين، تقوم .ا إلى أسماء مساراتك الجديدة المنفصلةًيستخدم اسم الملف ولكن يضيف أعداد

.انقسام يظل المسار األصلي سليمًـا كما هو والمساران الثاني والثالث اللذان تم إنشاؤهما بوضع تحرير .تسجيالتي اآلن بعرض ثالث مسارات
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.بعد الوصول إلى أقرب تكبير، سيقوم النقر المزدوج بالتصغير .يبلغ أقرب طول تكبير ممكن ثانيتين .ا مزدوجًـا على المخطط الزمني لتكبيره لموقعًانقر نقر :مالحظة

استكشاف المشاكل وإصالحها
الحلالمشكلة

موصول لكنه ال يضيء ولم MOTIV جهاز
.يتم التعرف عليه من قبل التطبيق

B من نوع USB موصول بالكبل المزود بـمنفذ MOTIV تأكد من توصيل الكبالت بالترتيب الصحيح؛ جهاز
.Android الموصول بجهاز On-The-Go (OTG) صغير الموصول بكبل

الميكروفون موصل، لكن مقياس مستوى
.الصوت ال يسجل إشارة

.افصل الميكروفون وحدد موضعه مرة أخرى عندما يكون اسم الميكروفون غير مرئي في شريط الحالة

لقد تمت إعادة تثبيت الميكروفون لكن مقياس
.مستوى الصوت ال يسجل إشارة

.ال تزال قيد اإليقاف، فمن المحتمل عدم توفير طاقة كافية بهاتفك MOTIV إذا كانت المؤشرات الضوئية بجهاز
.On-The-Go (OTG) وتأكد من أن كبل التوصيل هو كبل .USB افحص إعدادات الجهاز لتمكين طاقة

.يصدر صوت سيء أو بعيد
سيتعرف .لضمان استقبال صوت من الميكروفون وليس من ميكروفون مضمن، افصل الميكروفون ثم أعد تثبيته

.عند وجود الميكروفون في مكانه Shure MOTIV الركن العلوي األيسر من الشاشة على ميكروفون

إذا كان المستوى يصل .استخدم مقياس الصوت للتأكد من أن ذروات مستوى الصوت ضمن النطاق المُـستهدفالصوت مشوه
.إلى مؤشر الذروة األحمر لمقياس الدخل، فقم بخفض الكسب

Android :متطلبات النظام والتوافق
:ومزود بـ Android يتوافق مع أي جهاز يعمل بنظام

وأعلى Android Oreo 8.0 نظام التشغيل
أمبير USB ≥ 100 متطلب توصيل الطاقة بمضيف

وأعلى 1.1 من الفئة USB دعم صوت

Android عالمة تجارية لشركة .Google Inc

.الداعمة Android للحصول على معلومات حول أجهزة https://www.shure.com/MOTIVcompatibility انظر :مالحظة

.الموصى بها Android للحصول على معلومات بخصوص أجهزة https://wwww.shure.com/MOTIVcompatibility انظر :مالحظة

شهادات االعتماد
Android التوافق مع

عالمة تجارية Android .متوافقة Android ليس جميع أجهزة .USB-C ووصلة USB Audio Class 2.0 التي تدعم Android هذا الجهاز متوافق مع أجهزة
Google Inc. لشركة

.Dropbox, Inc غير تابع لها أو بخالف ذلك يخضع لرعاية Android الخاص بأجهزة ShurePlus MOTIV وتطبيق

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