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ShurePlus MOTIV   
ShurePlus MOTIV  Recording App for Android

Descrição Geral
O aplicativo ShurePlus MOTIV permite gravação instantânea em seu dispositivo Android. Ajuste as configurações do seu mi
crofone e grave áudio sem compressão. Depois, compartilhe seus arquivos por mensagem de texto, e-mail, Google Drive  e 
muito mais.

Recursos
Operação Plug-and-Play
O controle de gravação flexível inclui configurações de ganho
Opções de mostrador claro e escuro
Suporte para dispositivos de áudio USB mono e estéreo
Suporte para reprodução por Bluetooth
Opções de diversas intensidades de bits e taxas de amostragem
Opções de modo predefinido quando usado com microfones MOTIV
Salvamento automático de arquivos caso seu microfone seja desconectado.

Configuração Rápida
Conecte o microfone à Entrada USB do dispositivo Android.

O LED no dispositivo MOTIV acende quando a conexão é feita.

Faça download do aplicativo e abra-o.

O Android pede permissão toda vez que for usar o dispositivo externo. Marque "Usar por padrão para este Dispositivo 
USB".

Ligue o Modo Avião e Não Perturbe antes de gravar.

Isso evitará que ligações telefônicas ou notificações interrompam sua gravação.

Verifique os níveis de áudio e ajuste as configurações do microfone.

Selecione um modo de predefinição ou ajuste manualmente o ganho do microfone. Consulte o tópico "Configurações 
Avançadas do Microfone" para obter informações sobre os recursos avançados.

Inicie a gravação.

Dica: Ajustes de ganho podem ser feitos durante a gravação, mas para evitar erros audíveis, teste as configurações antes de pressionar o botão 
gravar.

™

™

®



Shure Incorporated

4/16

Configuração do Microfone
Use a tela de Configuração do Microfone para acessar as predefinições e configurações avançadas quando conectado a um 
dispositivo MOTIV.

① Menu
Toque nos três pontos para acessar as configurações do aplicativo, as informações da versão e o guia do usuário.

② Status do Dispositivo Conectado
Exibe o nome do modelo do dispositivo MOTIV conectado.

③ Status das Configurações Avançadas
Exibe os ícones das configurações avançados atualmente ativas.

④ Medidor de Entrada
Exibe a intensidade do sinal de entrada. Os picos mais altos devem estar na faixa-alvo indicada pela região sombreada.

⑤ Modos Predefinidos
Selecione seu modo para ajustar a equalização e compressão para aplicações específicas. Consulte o tópico "Modos Pre
definidos" para obter mais detalhes.

⑥ Ganho do Microfone
Ajuste o ganho para garantir que os níveis estejam na faixa-alvo indicada pela região sombreada do medidor de entrada.

⑦ Configurações Avançadas
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Faça ajuste fino do seu áudio com os controles do limitador, compressor e configurações de equalização. Suas configura
ções e nível do microfone serão preservados ao usar qualquer outro aplicativo de áudio. Consulte o tópico "Configurações 
Avançadas do Microfone" para obter mais detalhes.

⑧ Barra de Navegação
Toque para acessar Mic Setup, Record e My Recordings.

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

Modo Aplicativo Características

Fala
fala

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

Can
to

apresentações vo
cais solo ou em gru
po

Largura de estéreo média com equalização sutil para enriquecer e aumentar a nitidez 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 gravar.

Acús
tico

instrumentos acústi
cos e música calma

Uma largura de estéreo média com compressão transparente para suavizar os picos de vo
lume e proporcionar passagens silenciosas. A configuração de equalizador destaca detalhes 
e proporciona um som natural no todo.

Alto

apresentação ao vi
vo e fontes mais al
tas

Estéreo amplo para aumentar a separação entre as fontes. A equalização melhora ainda 
mais a definição reduzindo as frequências que podem fazer a instrumentação parecer con
gestionada.

Configurações Avançadas do Microfone
Depois de selecionar o modo predefinido, ajuste seu som com as configurações do limitador, compressor e equalizador. Essas 
configurações serão retidas no microfone ao usar outros aplicativos de gravação de áudio e vídeo.

Limitador
Ligue ou desligue o limitador para evitar a distorção causada por picos de volume na sua gravação.

Compressor
Escolha sem compressão ou selecione compressão leve ou pesada para controlar o volume quando sua fonte sonora for di
nâmica. Sinais mais baixos são aumentados e sinais mais altos são abaixados.
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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 ícone EQ na barra de status das configurações avançadas indica a equaliza
ção selecionada pelo usuário.

As alterações de equalização são exibidas na imagem do equalizador.

EQ é mantido com as alterações do modo predefinido.

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.
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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 regi
on.

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
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.

Intensidade de Bits e Taxa de Amostragem

Encontre as configurações Intensidade de Bits e Taxa de Amostragem no menu suspenso no lado direito da janela de grava
ção sob a linha do tempo. Selecione uma taxa de amostragem menor para obter um arquivo menor, por exemplo, ao gravar 
fala ou um podcast para download. Selecione uma taxa de amostragem maior para música e gravações dinâmicas.

Por padrão o aplicativo gravará áudio em 24/48 kHz. As seguintes intensidades de bits e taxas de amostragem são suporta
das. No entanto, alguns modelos de telefone Android terão suporte apenas para certas taxas de amostragem. Suas taxas de 
amostragem disponíveis serão exibidas.

Profundidade de bit Taxa de amostragem

24 48  kHz

24 44,1  kHz

16 48  kHz
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Profundidade de bit Taxa de amostragem

16 44,1  kHz

Dicas de Gravação
Desativar Notificações
Ao conectar um dispositivo MOTIV ao seu dispositivo Android, uma mensagem solicitará que você ative o Modo Avião e o mo
do Não Perturbe. Ative esses modos para evitar interferência de ligações telefônicas, mensagens e notificações que adicio
nam estática às gravações. Os dispositivos Android não podem fazer chamadas e gravar áudio USB ao mesmo tempo. Quan
do é recebida uma ligação telefônica, a gravação para.

Uso do Tema Escuro
Selecione a opção de tela Escura para alterar o display do aplicativo de cinza claro para cinza escuro. O display mais escuro 
é ideal para gravação discreta em situações de pouca luz. Uma tela mais escura também conserva a vida útil da bateria.

Você pode acessar a configuração de aparência do tema indo para Menu > Settings > Appearance

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.

Manter Tela Acesa Durante a Gravação
Selecione a opção Manter Acesa Durante a Gravação para poder monitorar continuamente os níveis de ganho durante ses
sões de gravação mais longas sem que a tela escureça.

Você pode acessar a opção Manter Tela Acessa indo para Menu > Settings > Keep Screen Awake During Recording.

Observação: Desabilitar o modo de suspensão afetará a duração da bateria durante a gravação.

Selecione sua Orientação
Se você estiver usando o aplicativo MOTIV da Shure para gravar vídeo, defina sua orientação de tela para paisagem ou retra
to antes de pressionar o botão gravar.

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.
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2.

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.

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.

Compartilhamento de Arquivos
Exporte seus arquivos gravados para compartilhar com amigos nas mídias sociais ou liberar espaço no seu dispositivo. As op
ções de compartilhamento dependem dos aplicativos instalados, como Google Drive, Gmail, SoundCloud , Dropbox  e An
droid Beam, e dos recursos de hardware disponíveis no seu dispositivo Android.

Dica: Converta arquivos WAV grandes para o formato AAC antes de compartilhar.

Toque em My Recordings.
Selecione o arquivo que deseja compartilhar.

® ™
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Toque nos 3 pontos no reprodutor de áudio, então toque no botão Share. Uma caixa de diálogo abre para mostrar to
das as opções de compartilhamento.

Observação: Pode ser necessário conceder acesso entre o MOTIV e outros aplicativos. Selecionar "Allow" vincula os aplicativos.

O arquivo aparecerá no aplicativo selecionado. Pode aparecer como um anexo no Gmail ou uma nova postagem no 
Soundcloud. Carregar arquivos maiores pode demorar mais. Se o aplicativo abrir, mas o anexo não estiver visível, tal
vez o arquivo seja muito grande para ser compartilhado.

Conversão de Arquivos
Apenas arquivos com o mesmo formato podem ser convertidos ao mesmo tempo.

Observação: Tempo de conversão mais longo pode exigir alimentação.

Toque em Select no canto direito superior de My Recordings.
Selecione os arquivos que deseja converter. Uma marca de seleção azul vai aparecer ao lado dos arquivos seleciona
dos.
Toque nos 3 pontos no canto inferior direito e em Convert para converter os arquivos para o formato de arquivo AAC. 
Os novos arquivos serão adicionados à lista Minhas Gravações.

Exclusão de Arquivos
Toque em Select no canto direito superior de My Recordings.
Selecione o arquivo ou arquivos que deseja excluir. Uma marca de seleção azul vai aparecer ao lado dos arquivos se
lecionados.
Toque em Delete para remover permanentemente os arquivos.

Observação: As gravações excluídas não podem ser recuperadas.

Reprodução
Toque na barra do reprodutor de áudio para acessar a tela de Reprodução para uma vista mais de perto das informações da 
sua faixa.
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① Retornar
Toque no acento circunflexo para voltar à tela Minhas Gravações.

② Informações da Faixa
As informações da faixa sendo reproduzida no momento são exibidas, incluindo título, formato de arquivo, intensidade de 
bits, taxa de amostragem e se a faixa está em estéreo ou mono.

③ Arte da Faixa
Adicione sua própria arte da faixa ou use a iconografia do MOTIV para acompanhar sua gravação.

④ Histórico de Gravação
Mostra a hora e data em que a faixa foi gravada e o microfone que foi usado.

⑤ Menu Avançado
Toque nos três pontos no reprodutor de áudio para acessar as opções avançadas do menu.

Renomear: Renomeie seus arquivos de áudio.
Compartilhar: Compartilhe os arquivos com os aplicativos conectados no seu dispositivo.
Converter: Converta arquivos WAV em AAC.
Adicionar Arte: Anexe uma imagem ao seu arquivo de áudio.
Excluir: Exclua arquivos não desejados. Consulte o tópico “Exclusão de Arquivos de Áudio” para obter mais informações.

⑥ Linha do Tempo da Reprodução
A linha do tempo mostra sua posição na faixa conforme ela avança. Toque em qualquer lugar na linha do tempo para re
produzir a partir desse ponto. O tempo passado e o restante são exibidos logo abaixo.

⑦ Controles de Reprodução
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Use Edit, Rewind, Play/Pause, Fast-Forward e Loop em sua faixa.

Edição do Áudio

Toque em Edit para acessar os controles de edição de cada faixa.

O Editor do MOTIV permite retocar as gravações antes de compartilhá-las com seus amigos ou on-line.

Há duas opções de modo de edição:

O Split Mode permite dividir um arquivo de áudio longo em uma ou mais faixas separadas. Isso é útil quando você grava 
uma apresentação longa e quer ouvir diferentes seções individualmente.
O Trim Mode permite que você corte o início e o fim da faixa gravada.

Navegação pela Linha do Tempo
Há três formas de navegar pela linha do tempo.

Toque duas vezes na linha do tempo para levar a cabeça de reprodução até a vista atual.
Use os marcadores para mover a cabeça de reprodução até um ponto específico.
Toque e arraste a barra vermelha da cabeça de reprodução para um novo ponto na linha do tempo.

Pressione Play para começar a reprodução a partir desse ponto selecionado.

Aproxime dois dedos para reduzir o zoom. Afaste os dedos para ampliar o zoom.

Use o modo Paisagem no Editor para ver mais da forma de onda.

Criação de Loop
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Crie um loop para isolar e repetir uma seleção de áudio.

Selecione o botão Loop para selecionar a faixa toda. A forma de onda na área azul destacada entrará em loop.
Selecione e arraste os marcadores na linha do tempo para ajustar seu loop.
Pressione Play para ouvir o circuito e ajuste até encontrar o melhor som.

Marcadores

Os marcadores são indicadores de áudio que permitem voltar a pontos específicos da gravação. Eles não afetam os pontos 
de início e fim da reprodução, mas são úteis para referência. Quando utilizado no modo Split, o posicionamento do marcador 
determina o ponto de divisão do arquivo. Os marcadores são identificados por hora, minuto, segundo e milissegundo 
(00:00:00:00), no entanto, não podem ser colocados a menos de um segundo de distância um do outro.

Marcadores no Modo de Gravação
Adição de um marcador: Toque no botão Marker para inserir um marcador no local da cabeça de reprodução.

Marcadores no Modo Editar
A lista de marcadores abre com os marcadores de Início e Fim da sua faixa de áudio.

Reprodução a partir de um ponto específico: Toque em qualquer marcador para iniciar a reprodução a partir desse ponto 
do marcador.

Adição de um marcador: Pressione o sinal de mais para inserir um marcador no local da cabeça de reprodução.

Movimentação de um marcador: Pressione e arraste um marcador existente para um novo local na linha do tempo.

Uso da lista de marcadores: Toque no marcador na lista para mover a cabeça de reprodução para esse local.

Renomeação de marcadores: Pressione e mantenha pressionado o rótulo do marcador na lista.

Exclusão de marcadores: Deslize para a esquerda no marcador na lista para revelar a opção de exclusão.
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Editor

① Mostrador da Linha do Tempo Veja toda sua linha do tempo. Amplie o zoom para fazer uma edição mais precisa.

② Seleção de Corte/Divisão Selecione o modo de edição.

③ Lista de Marcadores Todas as gravações começam com os marcadores Início e Fim. Consulte “Marcadores” para obter 
mais informações.

④ Adicionar marcadores Clique para adicionar um marcador na posição da cabeça de reprodução.

Edição no Modo Cortar
O modo Corte é usado para cortar o espaço extra do Início e Fim da sua faixa de áudio.

Vá para My Recordings para selecionar o arquivo de áudio que deseja editar.
Selecione o ícone Edit para abrir o Editor.
As linhas azuis representam os pontos Início e Fim da sua faixa. Selecione e arraste a linha azul para ajustar os tem
pos de Início e Fim.
Selecione Loop para deixar a reprodução de loop em círculo e permitir que você escute sua faixa antes de realizar edi
ções.

Dica: Para desfazer a última ação no seu dispositivo iOS, apenas sacuda o dispositivo. Você receberá um pop-up solicitando 
que você Anular a última ação ou Cancelar.
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Edição no Modo Dividir

① Mostrador da Linha do Tempo Veja toda sua linha do tempo. Amplie o zoom para fazer uma edição mais precisa.

② Seleção de Corte/Divisão Selecione o modo de edição.

③ Controles de Reprodução Loop, Retrocesso, Reproduzir/Pausar ou Adicionar marcadores à sua faixa.

④ Item da Lista de Marcadores Exibe o nome e posição em horas, minutos, segundos e milissegundos.

Use o modo Dividir quando há um arquivo de áudio longo que você gostaria de dividir em arquivos de áudio menores. Crie no
vos arquivos editados enquanto mantém seu arquivo original intacto.

Vá para My Recordings para selecionar o arquivo de áudio que deseja editar.
Selecione o ícone Edit para abrir o Editor.
Coloque um marcador no ponto em que deseja dividir o áudio.
Selecione Split.
Mantenha o formato do arquivo original ou selecione um novo.
MOTIV usa o nome do arquivo mas adiciona números aos nomes das suas novas faixas separadas. No modo Dividir, 
quando você divide uma faixa na metade, Minhas Gravações agora exibe três faixas. A faixa original permanece intac
ta e a primeira e segunda faixas que foram criadas com a edição Split.

Observação: Toque duas vezes na linha do tempo para ampliar um local. O maior comprimento de zoom possível é de dois segundos. Depois de atingir o 
maior zoom, o toque duplo reduzirá o zoom.

Solução de Problemas
Problema Solução

O dispositivo MOTIV está conec
tado, mas o dispositivo não 
acende e não é reconhecido pelo 
aplicativo.

Certifique-se de que os cabos estejam conectados na ordem correta; o dispositivo 
MOTIV no cabo Micro-B USB no cabo OTG (On-The-Go) no dispositivo Android.
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Problema Solução

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

Desconecte e recoloque o microfone quando o nome do microfone não estiver visível 
na barra de status.

O microfone foi recolocado, mas 
o medidor de volume ainda não 
registra um sinal.

Se as luzes no dispositivo MOTIV ainda estiverem desligadas, seu telefone pode não 
fornecer alimentação suficiente. Verifique as configurações do dispositivo para ativar 
a alimentação USB. E certifique-se de que o cabo de conexão seja um cabo OTG 
(On-The-Go).

O som do áudio está ruim ou 
distante.

Para garantir que você está recebendo áudio do microfone e não do microfone inte
grado, desconecte e recoloque o microfone. O canto superior esquerdo da tela identi
ficará o microfone Shure MOTIV quando estiver no lugar.

O áudio está distorcido
Use o medidor de áudio para garantir que os picos de volume estejam dentro da fai
xaalvo. Se o nível atingir o indicador de pico vermelho do medidor da entrada, dimi
nua o ganho.

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.

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

Certificações
Compatibilidade com Android
Este equipamento é compatível com dispositivos Android compatíveis com Áudio USB Classe 2.0 e conectividade USB-C
Nem todos os dispositivos Android são compatíveis. Android é uma marca registrada da Google Inc.

O Aplicativo ShurePlus MOTIV para Android não é afiliado ou patrocinado de outra maneira pela Dropbox, Inc.

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