
 

Arable 
1. Спочатку підключіть метеостанцію Arable до свого акаунта FIELD 

MANAGER. 

o Увійдіть в систему FIELD MANAGER і перейдіть в область профілю, натиснувши на ім'я 

профілю в правому верхньому куті екрану. 

 
 

o Натисніть на Метеостанції на наступній сторінці, щоб продовжити та інтегрувати вашу 

метеорологічну станцію Arable в FIELD MANAGER. 

 
 

o Для підключення до FIELD MANAGER Вам потрібен лише API ключ Вашого пристрою. (Ви 

можете отримати цей ключ безпосередньо від Arable). 

o Введіть ключ API і натисніть кнопку Підключити метеостанцію Arable, щоб продовжити. 

o Як тільки з'єднання буде успішно встановлено, всі Ваші пристрої, підключені до цього API 

ключу, будуть імпортовані в FIELD MANAGER. 

 
 



 
 

o Якщо Ви хочете відключити Вашу метеорологічну станцію Arable від FIELD MANAGER, 

натисніть на Метеостанції, а потім виберіть опцію Від'єднати. 

  
 

o Натисніть на Від'єднати для продовження. 



 
2. Призначайте поля для Вашої метеостанцію Arable відразу у FIELD MANAGER. 

o Натисніть Призначити в розділі Метеостанції або натисніть на пристрій, а потім натисніть 

Призначити поля. 

 

  
 

 
o Виберіть всі поля, які Ви хочете призначити Вашій метеостанції, натиснувши на відповідні 

поля. (можна вибрати лише зареєстровані в FIELD MANAGER поля). Зліва відображаються всі 

вибрані Вами поля.  

 



 
o Призначені і непризначені поля можна подивитися в розділі Метеостанції. 

o Поля розділені на Підключені поля і Історія підключень. 

o У розділі Підключені поля відображаються всі поля, які в даний час призначені до Вашої 

метеорологічної станції. 

 

 

o В Історіі підключень показані поля, які вже були підключені до метеостанції. 

o Якщо Ви хочете видалити призначене поле, натисніть на Метеостанцію, щоб побачити всі 

Ваші пристрої, та виберіть опцію видалення поля. 

 

 
o У наступному вікні Ви можете підтвердити або скасувати видалення призначення даного поля 

для Вашої метеостанції. 
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o Після призначення полів та інтеграції метеостанції Arable в FIELD MANAGER Ви зможете 

переглядати всі дані про погоду, зібрані пристроєм в режимі реального часу. 

o Такі дані, як температура повітря, вологість, сонячна радіація, опади, швидкість та напрямок 

вітру відтепер доступні для перегляду в FIELD MANAGER. Ці дані в режимі реального часу 

будуть підтримувати Вас у прийнятті рішень. 

 

 
 


