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1. BOAS VINDAS
Parabéns e obrigado pela compra do Leitor AT05!
O Leitor de Transponder AT05 foi desenvolvido com tecnologia 100% nacional, com a marca e a qualidade Animalltag®, empresa
com larga experiência no mercado brasileiro de identificação animal.
Este manual fornece todas as informações necessárias à operação do
seu Leitor de Transponder para que você possa utilizar todos os seus
recursos. A sua leitura é indispensável.
O Leitor de Transponder AT05 oferece amplo leque de recursos associando tecnologia de ponta e grande facilidade de operação.

1.1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM
O seu Leitor de Transponder AT05 vem acompanhado dos seguintes
acessórios:
1. AT05
2. Carregador de baterias Li-ion com entrada 110/220 V (50/60 Hz);
3. Cabo de comunicação serial RS232;
4. 2 baterias de Li-ion
5. 5 cartões eletrônicos (ENVIAR MICROCHIP, INFORMAÇÕES,
CONFIGURAÇÃO, APAGAR ÚLTIMA, APAGAR MEMÓRIA)
6. CD-ROM com software Sisgado Animalltag para descarregar os
dados em um computador e manual do usuário;
7. Garantia do produto.
Caso qualquer um dos itens acima esteja danicado ou faltando, entre
em contato com o seu revendedor.
7
5

3
6

1
2

4

2

AT05 com seus acessórios: carregador, cabo, cdrom, placas e baterias.
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1.2 . CARACTERÍSTICAS DO AT05
1. Ponteira Luminosa
2. Visor Digital
3. Indicação de Bluetooth conectado
4. Beep
5. Tecla preta DIREITA

6. Tecla laranja LER / SIM
7. Empunhadura de borracha
8. Tampa do compartimento das baterias
9. Tecla preta ESQUERDA

1

2

5

3

6

7

4
Conhecendo o AT05.
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Performance: Leitura de brincos eletrônicos ISO FDX-B e ISO HDX.
Distância de leitura otimizada para conseguir a melhor performance
de identificação. O AT05 possibilita a leitura de brincos eletrônicos
ou bolus intraruminal a uma distância de 30 - 35 cm. Além disso, o
Leitor de Transponder AT05 permite a coleta de dados através do
sistema Tabela do Peão.
Ponteira luminosa que indica leitura com sucesso.

Ponteira do AT05.
Alta resistência: Bastão reforçado em fibra de vidro com índice
de proteção IP-65 (resistente à chuva e à poeira), condições de
trabalho comumente encontradas no campo. Pesa apenas 830 g e
mede 67 mm de comprimento.
Visor compacto: Visor (display) de cristal líquido com 16 caracters e
duas linhas, com iluminação de fundo.
Teclado de navegação simples: Teclado com 3 teclas, para
entrada de dados e leitura de animais. O Leitor de Transponder AT05
permite a coleta de dados através do sistema Tabela do Peão. Com
o teclado é possível ingressar dados como data de nascimento,
dias de prenhez ou perímetro escrotal.
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Memória: O AT05 tem memória com capacidade de 1 Megabytes.
A memória permite guardar 17.000 leituras ou eventos.
Fonte de alimentação versátil: Bateria interna recarregável de
Li-ion, com autonomia de 8 horas de uso com Bluetooth
ligado e 12 horas de uso sem o Bluetooth. O Leitor de Transponder
AT05 usa 2 baterias internas de Li-ion, que embora recarregáveis
podem ser trocadas, permitindo ao pecuarista manter um jogo de
baterias sobressalente, ou mesmo trocá-las em caso de perderem sua
capacidade de recarga. As baterias devem ser removidas do AT05
para recarregar.
Recarga rápida de baterias: O carregador de baterias do AT05
conta com um circuito interno de recarga de baterias inteligente,
que permite a recarga plena das baterias em 4 horas.
Para trocar as baterias do AT05, siga os passos:
1. Abrir o compartimento de baterias, segurando o bastão pela parte
de fibra;

1
2. Retirar o suporte de baterias;

8
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3. Colocar as duas baterias;
1

2

4. Empurrar suavemente o suporte de baterias;

1

2

5. Fechar o compartimento de baterias, segurando o bastão pela parte
de fibra.

Para carregar as baterias, siga os passos:
1. Retirar as baterias do suporte do AT05;

1

2
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2. Conectar o carregador na rede elétrica. O carregador trabalha em
110 ou 220V;

3. Verificar se o carregador se encontra ajustado para 3.6 volts;

4. Colocar as duas baterias no carregador. Verificar a posição correta
das baterias;

5. O led indicador de carga fica vermelho quando a bateria está
descarregada. Quando a bateria está totalmente carregada o led fica
verde.

Led vermelho quando a bateria está
descarregada

10
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Led verde quando a bateria está carregada

O AT05 pode se conectar com balanças ou computadores através de:
Interface serial padrão RS232C; ou
Interface Bluetooth classe 1.
Para conectar o AT05 utilizando a interface serial, siga os
passos:
1. Conectar o cabo serial no conector do bastão;

1

2

2. Conectar a outra extremidade do cabo na porta serial do seu computador;

1

2

Em caso de utilizar um adaptador serial-USB:
1. Conectar o cabo serial no conector do bastão;

1

2
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2. Conectar a outra extremidade do cabo no adaptador serial-USB;
1

2

3. Conectar o adaptador serial-USB na porta USB do seu computador;

1

2

4. No Painel de Controle do seu computador, verificar o número de
porta COM indicado para o adaptador. Para verificar o número de porta
COM, siga os passos:
1 - Abrir o Painel de Controle;

12
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2 - Abrir o ícone Sistema;

3 - Selecionar a opção Hardware e abrir Gerenciador de Dispositivos;

4 - Identificar a porta de comunicações.

No modo de CONFIGURAÇÃO - BLUETOOTH do AT05
é possível configurar o dispositivo para conexão automática por
Bluetooth. Ler o caítulo 5.2 para maiores detalhes.
Manual do Usuário AT05
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2. INICIO
Para ligar o AT05 pressione a tecla laranja LER / SIM. O
AT05 entra no modo COLETA, ao ser ligado.
No modo COLETA é possível ler a identificação dos animais ou
coletar dados através do sistema Tabela do Peão.
Tela inicial indica o número de série e
versão de firmware.

O AT05 possui 3 teclas:
Tecla laranja LER / SIM: Serve para LER brinco eletrônico no modo
COLETA ou como tecla SIM no modo CONFIGURAÇÃO.

Em seguida aparece a tela indicando
a carga da bateria.

Tecla laranja LER / SIM.
Tela inicial do modo coleta.

Tecla preta DIREITA: Serve para visualizar o próximo número ou
evento registrado na memória no modo COLETA, ou como tecla
DIREITA no modo CONFIGURAÇÃO. Na entrada de dados serve
para INCREMENTAR o dígito.
Tecla preta DIREITA

Tecla preta ESQUERDA: Serve para visualizar o número ou evento
anterior registrado na memória no modo COLETA, ou como tecla
ESQUERDA no modo CONFIGURAÇÃO. Na entrada de dados
serve para DECREMENTAR o dígito.

Tecla preta ESQUERDA
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Para desligar o leitor AT05 pressione a tecla preta DIREITA
ou a tecla preta ESQUERDA por 5 segundos e aguarde a mensagem
DESATIVANDO.

2.1. LER ANIMAL
No modo Coleta, aparece a mensagem indicando que um
microchip deve ser lido. Esta mensagem indica que o leitor está pronto
para coletar os dados. Sempre inicie a coleta de dados com a leitura da
identificação de um animal.

Tela inicial do modo coleta.

Os dados devem ser sempre coletados na sequência
ANIMAL – EVENTOS. Todos os eventos que são lidos após um ANIMAL
pertencem a esse ANIMAL.
A tecla laranja LER / SIM tem a função de LER. A ponteira
luminosa pisca em vermelho para indicar que o leitor está fazendo a
leitura. Caso o brinco eletrônico seja lido com sucesso, um duplo beep
é emitido e a ponteira luminosa fica em verde. O número do animal é
mostrado na tela do AT05.

Tela indicando que o leitor está lendo
um microchip.

Tela mostrando o número do animal
lido.

O contador de animais trabalhados é atualizado a cada
animal lido. Caso o animal lido já exista na memória, o AT05
apresenta a mensagem “ANIMAL JÁ TRABALHADO”, e o contador de
animais trabalhados não é atualizado.
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3. COLETA DE DADOS
Após a leitura da identificação de um animal, é possível coletar
dados referentes a esse animal. A coleta de dados é feita com o auxílio
da Tabela do Peão.
Para coletar eventos, pressione a tecla laranja LER / SIM e
posicione a antena próxima ao microchip até ouvir o sinal sonoro que
indica leitura concluída. Os dados devem ser sempre coletados na
sequência ANIMAL – EVENTOS. Todos os eventos que são lidos após
um ANIMAL pertencem a esse ANIMAL.

Tela mostrando o número do animal
lido

Tela mostrando o evento lido

Quando um animal é lido, o leitor mostra no display a palavra
Animal e o número do brinco de identificação do mesmo. Quando um
cartão da Tabela do Peão é lido, o leitor mostra no display o texto do
evento representado pelo cartão.

20
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3.1. EVENTO PESAGEM
O evento PESAGEM é um evento especial que indica para
o AT05 buscar na balança o peso do animal. O peso recebido fica
gravado na memória do leitor.
A tarefa de pesagem dos animais é de extrema importância
para os pecuaristas que criam gado em pastos ou em confinamentos.
Através do acompanhamento do ganho de peso o
pecuarista consegue melhorar a genética do seu rebanho, formar lotes,
adequar o trato oferecido aos animais, controlar a quantidade de ração
a ser oferecida nos cochos, proporcionando assim um aumento de
produtividade e rentabilidade.
Para receber o peso do animal no leitor é necessário possuir
uma balança eletrônica compatível.
No caso das balanças Animalltag® ou Açores, não é
necessário nenhum cabo ligando o leitor AT05 com a balança.

Tela mostrando o número do animal
lido

Tela de início de pesagem. O peso
fica piscando até o peso estabilizar.
Para receber o peso do animal o usuário deve:
1. Proceda a leitura do brinco eletrônico do animal que se deseja
pesar.
2. Proceda a leitura do cartão PESAGEM ELETRÔNICA da sua
tabela do peão. Caso tenha alguma dúvida de como cadastrar
os eventos da tabela do peão no leitor, leia o capítulo 4.
3. O leitor mostra o peso 0000.0, e aguarda receber o sinal da
balança eletrônica.
4. Quando o peso estabilizar, o leitor avisa com um sinal sonoro
longo e mostra o peso do animal no display e o indicador de
apartação.
5. O sinal de apartação indica se o peso do animal está acima
ou abaixo de um peso predefinido pelo usuário no modo de
CONFIGURAÇÃO – APARTAÇÃO PESO.
6. Caso o usuário deseje verificar o peso ou repesar o animal,
basta ler novamente o cartão PESAGEM ELETRÔNICA da sua
tabela do peão. O peso anterior é excluído e um novo peso é
solicitado à balança eletrônica.

Peso estabilizado e indicação de
animal gordo.
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3.2. MEMÓRIA ESGOTADA

Tela indicando memória esgotada.

O AT05 tem memória para guardar 17.000 animais e eventos.
Caso a memória do se esgote, uma mensagem será exibida no display
do leitor.
É normal as leituras ficarem mais lentas quando a memória
do leitor estiver muito cheia. Para liberar a memória, descarregue os
dados coletados ou apague a memória no software SISGADO ou no
software que acompanha o equipamento. Leia com atenção o manual
do SISGADO ou do software que acompanha o equipamento, para
aprender a descarregar os dados do seu leitor.

3.3. CONTAGEM

Tela indicando Contagem e carga da
bateria.

A função Contagem realiza a contagem dos animais lidos.
Apenas os animais são considerados na contagem. As leituras de
eventos e os animais lidos duas vezes não são considerados.
Para visualizar o contador, proceda a leitura do cartão
INFORMAÇÕES. Para zerar a contagem, basta ler o cartão
INFORMAÇÕES duas vezes em seguida.
Além da contagem, o cartão INFORMAÇÕES indica a carga
da bateria.

3.4. APAGAR ÚLTIMA LEITURA
O cartão APAGAR ÚLTIMA LEITURA, quando lido, elimina da
memória o último registro gravado, que pode ser um animal ou um
evento. Apenas o último registro é eliminado. O cartão pode ser lido
quantas vezes necessárias para apagar mais de um registro.

22
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3.5. APAGAR MEMÓRIA
O cartão APAGAR MEMÓRIA, quando lido, apaga toda
a memória. Antes de apagar a memória, o AT05 pede uma
confirmação. Para aceitar aperte a tecla preta ESQUERDA para
posicionar a seta na opção SIM e pressione a tecla laranja LER / SIM para
confirmar.

Tela de confirmação da função
Apagar Memória.

3.6. ENVIAR MICROCHIP
O cartão ENVIAR MICROCHIP, quando lido, conecta o AT05
no Bluetooth de uma balança ou de um computador. É necessário
que o endereço do Bluetooth da balança ou do computador esteja
cadastrado corretamente no modo CONFIGURAÇÃO - BLUETOOTH.
O endereço Bluetooth possui sempre 10 dígitos. Para saber o endereço
Bluetooth de um computador, busque a opção Configuração do
dispositivo Bluetooth no seu computador.
Quando a conexão é bem sucedida, o led azul do Bluetooth
do AT05 fica aceso. Quando é feita a conexão pela primeira vez no
computador, é solicitado um PIN ou CÓDIGO DE ACESSO. O PIN ou
CÓDIGO DE ACESSO do AT05 é sempre 0000.

Tela de conexão com o Bluetooth.

Para desconectar o AT05, basta ler novamente o cartão
ENVIAR MICROCHIP.
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4. TABELA DO PEÃO
O sistema Tabela do peão torna a coleta de dados
bastante simples e ausente de erros. O sistema é baseado em cartões
eletrônicos que representam as tarefas. Os cartões podem ser
customizados pelo pecuarista, de acordo com a necessidade. A Tabela
do peão deve ser adquirida separadamente, e é composta por:
1. 16 cartões eletrônicos (que podem ser personalizados ou em
branco);
2. tabela em material resistente e maleável para fixação dos
cartões;
3. estojo para armazenamento e transporte da Tabela.
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Os cartões da Tabela do Peão devem ser arranjados em
uma sequência lógica de trabalho, normalmente iniciando com os
cartões de sexo e raça e depois com os cartões de manejo, vacinas e
pesagem. Uma dica interessante é separar de um lado da tabela os
eventos referentes ao sexo macho e do outro os eventos referentes ao
sexo fêmea, evitando erros de leitura.
Nos eventos de raça, é interessante criar um cartão para
cada raça existente na propriedade. Durante a coleta de dados, de
acordo com a raça do animal trabalhado, é feita a leitura do cartão
correspondente. O mesmo se aplica para os cartões que representam
as categorias de animais, como boi, touro, vaca, vaca seca, bezerro,
e outros.

CRUZADO

OU

NELORE

MACHO

OU

FÊMEA

VACINA
AFTOSA

ANTIBIÓTICOS

PESAGEM
ELETRÔNICA

VACA PRENHA
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4.1 INICIAR O USO
É necessário preencher, no software SISGADO ou no software
que acompanha o equipamento, uma tabela que ensina para o leitor
qual evento cada cartão representa. Essa tabela deve ser transmitida
para o leitor.
Essa operação só é necessária fazer somente uma vez. Após
o cadastro, o leitor memoriza as tarefas mesmo quando a carga da
bateria acaba. Leia com atenção o manual do SISGADO ou do
software que acompanha o equipamento para aprender a cadastrar a
Tabela do peão no seu leitor.
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5. CONFIGURAÇÃO

Tela do modo de configuração.

Para entrar em modo de configuração, devemos ler o cartão
CONFIGURAÇÃO.
As opções de configuração são:
1.
2.
3.
4.
5.

Balança;
Bluetooth;
Iluminação;
Relógio; e
Apartação.

Para visualizar a opção, use as teclas pretas DIREITA e
ESQUERDA. Para selecionar a opção desejada, use a tecla laranja
LER / SIM.
Opção configurar balança. Pressione
a tecla laranja LER / SIM para ver as
opções de balanças.

Escolha a balança para a
comunicação com o leitor.

5.1. BALANÇA
A opção BALANÇA é usada para configurar o modelo da
balança eletrônica que irá transmitir o peso para o AT05.
Selecione o modelo de acordo com a sua balança eletrônica ou
consulte a Animalltag® para maiores informações.
Para confirmar e voltar para o modo COLETA pressionar a
tecla laranja LER / SIM.

5.2. BLUETOOTH
A opção BLUETOOTH é usada para informar o endereço
do dispositivo Bluetooth que o AT05 se conecta quando os cartões
ENVIAR MICROCHIP ou PESAGEM ELETRÔNICA são lidos.
Opção configurar Bluetooth.
Pressione a tecla laranja LER /SIM
para digitar o endereço do dispositivo
de Bluetooth

Digite o endereço do dispositivo
Bluetooth, computador ou balança,
com o qual o AT05 conectar-se-á.
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Usando as teclas pretas DIREITA e ESQUERDA os dígitos são
rolados da seguinte forma 0123456789ABCDEF.
A tecla laranja LER / SIM avança para o próximo dígito.
Para encerrar a entrada de dados deve-se pressionar a tecla
laranja LER / SIM até o último dígito. O leitor retorna para o modo
COLETA.
Se o seu computador não possui um dispositivo Bluetooth,
utilize um adaptador USB-Bluetooth. Indica-se o uso de um adaptador
USB-Bluetooth Classe 1, que possui uma melhor distância de conexão.
Para configurar o Bluetooth no computador com Windows XP, siga os
passos:

1 - Verificar se o Bluetooth está ativado;

2 - Abrir a tela Meus Locais de Bluetooth;
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3 - Clicar em Exibir ou modificar configurações;

4 - Identificar o endereço do Bluetooth na aba Diagnóstico;

5 - Colocar o endereço do Bluetooth do computador no AT05, através
da opção CONFIGURAÇÃO-BLUETOOTH.
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6 - Com o AT05, leia o cartão ENVIAR MICROCHIP. A conexão
Bluetooth se iniciará. Para concluir o processo de emparelhamento,
será solicitado um PIN ou CÓDIGO DE ACESSO, somente na primeira
conexão;

7 - O PIN o CÓDIGO DE ACESSO do AT05 é sempre igual a 0000
para todos os equipamentos;
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8 - A porta de comunicação que o Bluetooth utiliza é mostrada. Esta
porta deve ser informada no SISGADO para possibilitar a comunicação
com o bastão.

Opção configurar Iluminação. Pressione a tecla laranja LER / SIM para
acender ou apagar a luz de fundo do
AT05.

Escolha o estado de luz de fundo.

5.3. ILUMINAÇÃO
A opção ILUMINAÇÃO é usada para acender ou apagar a luz
de fundo do display para eventuais trabalhos noturnos.
Usando as teclas pretas DIREITA e ESQUERDA selecione o
modo de iluminação desejado.
Para encerrar a entrada de dados deve-se pressionar a tecla
laranja LER / SIM. O leitor retorna para o modo COLETA.

5.4. RELÓGIO
Opção configurar Relógio. Pressione
a tecla laranja LER / SIM para alterar
a data e a hora do AT05.

Digite a data e a hora utilizando as
teclas pretas. Para avançar utilize a
tecla laranja.

Usando as teclas pretas DIREITA e ESQUERDA, os dígitos
são rolados da seguinte forma 0123456789.
A tecla laranja LER / SIM avança para o próximo dígito.
Para encerrar a entrada de dados deve-se pressionar a tecla
laranja LER / SIM até o último dígito. O leitor retorna para o modo
COLETA.

5.5. APARTAÇÃO
Usando as teclas pretas DIREITA e ESQUERDA, os dígitos
são rolados da seguinte forma 0123456789.
Os parâmetros informados são:
Gordo: valor do peso mínimo que se considera um animal gordo.
Abaixo desse valor de peso, os animais serão considerados magros
ou normais. O bastão indica com um sinal sonoro quais animais
estão acima do valor estipulado Gordo.

Opção configurar Apartação. Pressione a tecla laranja LER / SIM para
entrar na função Apartação.

Digite o peso que indica animal gordo
e magro. Esses valores serão usados
na função Pesagem.
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Magro: valor do peso máximo que se considera um animal magro.
Acima desse valor de peso, os animais serão considerados gordos
ou normais.

A tecla laranja LER / SIM avança para o próximo dígito.
Para encerrar a entrada de dados deve-se pressionar a tecla
laranja LER / SIM até o último dígito. O leitor retorna para o modo
COLETA.
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Animalltag Brasil
Rua Antonio Carlos Ferraz de Sales, 95 - São Carlos - SP
CEP 13563-306 - Fone/Fax: (55 16) 3362 3362
www.animalltag.com.br — contato@animalltag.com.br
CNPJ 66.181.355/0001-32 - Indústria Brasileira
Animalltag Colombia
KM-7, Via Monteria, Planeta Rica, Oficina 2 - Monteria - Colômbia
www.animalltag.com.co — info@animalltag.com.co
Animalltag Uruguay
Paysandú 1945 - CP 11200 - Montevideo - Uruguay
Tel: (005982) 408 1842
www.animalltag.com.uy — info@animalltag.com.uy
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