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Para enviar os dados do campo, o FieldPRO precisa se conectar a uma rede 
de internet. Você pode utilizar o Wi-Fi da fazenda ou a rede móvel do seu 
próprio dispositivo. 

Para verifi car as áreas em sua fazenda que possuem melhor conectividade, 
entre em contato com nossa equipe.

       +55 (11) 91152-6907

Para á reas de sequeiro:
Instale o FieldPRO em um raio
de até  1,5 km de distâ ncia dos talhõ es
da fazenda que ele irá  monitorar. 

Para á reas de irrigaç ã o:
Instale dentro da á rea
do talhã o de irrigaç ã o. 

Atenç ã o: o talhã o irrigado deve ter um dispositivo destinado somente a ele. 
Portanto, o FieldPRO que irá  monitorar o talhã o com irrigaç ã o nã o monitora
outras á reas.

Verifi que a conectividade
da sua área

Onde instalar
seu FieldPRO 
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Para garantir a melhor qualidade dos dados monitorados pelo dispositivo 
FieldPRO, o local do campo deve melhor representar sua cultura. 

Considere um local 

1. Em uma superfície plana,
   de preferência no terço
   médio da á rea.

2. Sem declividade muito acentuada
    ou baixada, para nã o haver
    problemas de conectividade.

3. Longe dos trilhos do trator.

4. Longe de solos compactados.

5. Distante de árvores altas e mata.

6. Sem pedras no solo.

7. Longe dos trilhos de pulverizador
    e pivô.

8. Lugar ideal.

Escolha do local

Com o seu celular, abra sua conta no
aplicativo FieldPRO e siga o passo
a passo para instalar e ativar
corretamente o FieldPRO no campo. 

Siga o passo
a passo no App 
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Disponível em nosso canal do YouTube 
FieldPRO TV e em nosso site
fieldpro.com.br 

Nós já enviamos todos os acessórios
necessários. Você vai precisar
somente de: 

1. 4 parafusos.
2. Chave Allen.
3. Suporte de fixação

Recomendamos que seja ao final da safra, quando o dispositivo já tiver 
concluído o monitoramento de todo o ciclo produtivo da cultura. 

Instale novamente no novo local antes da semeadura, para avaliar as 
condições do solo, e logo após o plantio, para iniciar o monitoramento da 
nova safra. 

Assista ao vídeo
de instalação 

Quando trocar de lugar 

Como montar o anemômetro
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Passo 1

Apoie o suporte de fixação na haste do
dispositivo FieldPRO

Atenção: O botão “Liga” deve estar posicionado 
ao lado direito do suporte. 

Aproxime a haste do anemômetro junto ao 
dispositivo FieldPRO e coloque os quatro (4) 
parafusos, utilizando a chave Allen para fixá-los.

Os parafusos devem ser colocados pelo lado 
da haste do anemômetro, e NÃO do lado do 
suporte de fixação.
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Passo 2

Abra a tampa preta na parte debaixo da cabeça 
do dispositivo FieldPRO e conecte o cabo
preto do anemômetro.

Gire suavemente o cabo até que ele consiga 
se conectar. Depois, empurre o cabo até que 
toda a parte indicada na figura esteja dentro 
do dispositivo. 

Passo 3

Rosqueie o conector, girando e pressionando 
para cima, até que ele fique bem fixado, não 
permitindo que o cabo se solte ao puxá-lo. 
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Montagem do anemômetro finalizada.

Após conectar o anemômetro no seu
FieldPRO, vamos instalar o dispositivo no campo.

Abra a embalagem do seu dispositivo
e pegue os itens para a instalação: 

1. Trado FieldPRO.
2. Martelo de borracha.

Você também vai precisar de:

3. Seu smartphone.
4. Garrafa com 1 litro de água.

Como instalar o dispositivo
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Passo 1

Limpe as folhas, plantas ou palha do local.
Para a cultura de milho, retire as plantas
em um raio de dois metros.

Passo 2 

Despeje 300 ml de á gua no local que irá  fazer o 
furo e aguarde 2 minutos até  que a á gua seja 
totalmente absorvida. 

Passo 3 

No mesmo local que despejou a á gua, faç a um 
furo de 50 cm de profundidade, girando o trado 
para que ele consiga perfurar.

Fique atento para o trado nã o fi car inclinado 
no momento da perfuraç ã o.

Insira o trado dentro do solo até a marcação 
indicada na imagem, para que o buraco atinja 
a profundidade correta de 50 cm.

Utilize o martelo de borracha para ajudar
na remoção da terra do trado.

Repita o procedimento quantas vezes forem 
necessárias, sempre na mesma ordem:
Despeje 100 ml de á gua no interior do furo, 
aguarde 1 minuto até  que ela seja absorvida
e continue a fazer o furo no solo.
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Passo 4

Segure o dispositivo pela haste e insira-o no 
buraco com o logo FieldPRO da cabeça do 
dispositivo voltado para o norte. 

Não faça muita força e nunca utilize a cabeça 
do dispositivo para isso. 

Passo 5

Confira se o FieldPRO está dentro do buraco 
até a altura indicada. Não ultrapasse esse nível 
mais para o fundo ou para fora, para que as 
análises não sofram interferência. 

Se for necessário, preencha o buraco no solo 
com parte da terra que foi retirada, para firmar o 
dispositivo FieldPRO. 
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Após inserir o dispositivo no solo, ligue o FieldPRO 
para iniciar o monitoramento da área. 

Pressione por apenas três segundos o botão
localizado na parte inferior da cabeça do dispositivo. 

Permita que o sistema utilize o GPS do seu celular 
quando for solicitado.

Com o aplicativo aberto nessa etapa da instalação, 
aproxime seu celular próximo ao QR Code, localizado 
na cabeça do dispositivo, para concluir a ativação.

Parabéns! 

Agora é só aguardar 48 horas para que o FieldPRO 
seja calibrado e pronto para enviar os dados do 
seu campo em tempo real e auxiliar com melhores 
decisões de manejo. 

Somente é possível desligar o FieldPRO através da sua conta no aplicativo. 

Vá até seu “Perfil”, acesse “Meus Dispositivos” e clique em “Desinstalar”.
Dessa maneira, seu FieldPRO será desligado e irá concluir o processo
de análise daquela área.

Ligue seu dispositivo  

Escaneie o QR Code

Como desligar o dispositivo
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No local onde o FieldPRO está instalado, jogue água no solo em volta do 
dispositivo. Aguarde dois minutos até que a água seja totalmente absorvida. 
Faça isso quantas vezes for necessário, até que ele saia com facilidade. 

Puxe o FieldPRO pela haste, com cuidado. Nunca segure na cabeça
do dispositivo para removê-lo do solo, a fim de não danificá-lo.

Utilize um pano úmido para limpar a sujeira que houver. 
De preferência, guarde o dispositivo em sua própria embalagem.
Se não for possível, deixe-o deitado em um local seguro. 

Como desinstalar
o FieldPRO do campo

Para conservar
o FieldPRO
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