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Úvod 
 

Vážení zákazníci, 
děkujeme za Vaši důvěru a za nákup naší malé moderní meteorologické stanice s grafickou 
předpovědí počasí, kterou dodáváme se třemi externími (venkovními) senzory, které měří teplotu a 
relativní vlhkost vzduchu. Těmito senzory s bezdrátovým (rádiovým) přenosem naměřených 
hodnot teploty a relativní vlhkosti vzduchu v rádiovém pásmu 433 MHz můžete zkontrolovat teplotu 
vzduchu například ve sklepě, ve skleníku, v garáži, v kuchyni, v koupelně atd.  

Tyto externí senzory mají dosah až 30 m 

Obsluha této meteorologické stanice je velmi jednoduchá (žádné ovládací tlačítko).  

Přečtením tohoto návodu k obsluze se podrobně seznámíte se všemi funkcemi a možnostmi této 
meteorologické stanice.  
 

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické 
stanice a externích senzorů měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu do provozu a k jejich 
obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim 
odevzdali i tento návod k obsluze.  
 
Abyste tuto meteorologickou stanici uchovali v dobrém stavu a zajistili její bezpečné používání,             
je třeba, abyste tento návod k obsluze dodržovali! Z tohoto důvodu si uschovejte tento návod             
k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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Základní parametry meteorologické stanice 
 

• Měření a zobrazení pokojové teploty a relativní vlhkosti vzduchu jakož i venkovní (externí) 
teploty a relativní vlhkosti vzduchu na třech různých místech  

• Grafické zobrazení předpovědi počasí. 

• Zobrazení symbolu, který varuje před možnou tvorbou plísní.     

• Venkovní bezdrátové senzory měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu s dosahem až 30 m.  

• LCD displej. 
 

Zobrazení na displeji meteorologické stanice (p řední strana) 

 
1 Grafická (symbolická) předpověď počasí. 

2 Zobrazení symbolu varování před možnou tvorbou plísní . 

3 Symbol baterie. Zobrazení stavu nabití do meteorologické stanice vložených baterií. 

4 Zobrazení naměřené pokojové teploty a relativní vlhkosti vzduchu (IN). 

5 Zobrazení naměřené teploty a relativní vlhkosti vzduchu jednotlivými externími senzory 
(podle na senzoru zvoleného jeho identifikačního čísla neboli kanálu č. 1 až 3) včetně 
zobrazení stavu nabití do jednotlivých externích senzorů vložených baterií a symbolů 
varování před možnou tvorbou plísní.  

6 Štítky, kterými můžete označit jednotlivé externí senzory měření teploty a relativní vlhkosti 
vzduchu, například „Zahrada“, „Garáž“, „Sklep“, „Dětský pokoj“ atd.   
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Součásti meteorologické stanice (zadní strana) 

 
1 Otvor k zavěšení meteorologické stanice na stěnu. 

2 Prostor k vložení baterií (bateriové pouzdro).  

3 Výklopná opěrka k položení meteorologické stanice na rovnou plochu (na stůl) 

4 Přepínač „°C / °F “: Přepínání jednotek měření teploty (stupně Celsia nebo Fahrenheita). 

5 Otvor se zapuštěným tlačítkem „RESET“: Zpětné nastavení meteorologické stanice na 
základní (dílenské) parametry. Spuštění synchronizace bezdrátového přenosů signálů 
z externích senzorů do meteorologické stanice. 
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Externí senzor s displejem THGR122N 
 

Tento externí senzor, který měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu, je vybaven displejem se 
zobrazením naměřených hodnot. Z tohoto důvodu proveďte instalaci tohoto senzoru do prostorů 
(například do dětského pokoje, koupelny nebo do kuchyně), ve kterých budete chtít okamžitě 
zkontrolovat naměřené hodnoty, aniž byste se museli dívat na displej meteorologické stanice.    

 

 
1 LCD displej. 

2 Kontrolka (LED). 

3 Otvor (očko) k zavěšení senzoru na stěnu. 

4 Otvor se zapuštěným tlačítkem „RESET“: Zpětné nastavení externího senzoru na dílenské 
parametry. Spuštění synchronizace bezdrátového přenosů signálů z externích senzorů                 
do meteorologické stanice. 

5 Posuvný přepínač „CHANNEL“ (kanálový volič): Volba kanálu č. 1 až 3 (identifikačního čísla 
externího senzoru) v pásmu 433 MHz. 

6 Bateriové pouzdro (otevřené bez krytu). 

 
K meteorologické stanici přikládáme 2 senzory „THGR122N“.  Tyto senzory si můžete u firmy 
Conrad objednat pod objednacím číslem: „64 64 61“.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 

Externí senzor bez displeje THGN132N 
 

Tento externí senzor, který měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu, není vybaven displejem se 
zobrazením naměřených hodnot. Z tohoto důvodu proveďte instalaci tohoto senzoru do prostorů 
(například na zahradu, do garáže nebo do sklepa), ve kterých nemůžete okamžitě zkontrolovat 
naměřené hodnoty a budete se muset spolehnout na zobrazení naměřených hodnot na displeji 
meteorologické stanice.   

 

 

       
 

1 Kontrolka (LED). 

2 Otvor (očko) k zavěšení venkovního senzoru na stěnu. 

3 Bateriové pouzdro (otevřené bez krytu). 

4 Otvor se zapuštěným tlačítkem „RESET“: Zpětné nastavení externího senzoru na dílenské 
parametry. Spuštění synchronizace bezdrátového přenosů signálů z externích senzorů                
do meteorologické stanice. 

5 Posuvný přepínač „CHANNEL“ (kanálový volič): Volba kanálu č. 1 až 3 (identifikačního čísla 
venkovního senzoru) v pásmu 433 MHz. 
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Příprava externích (venkovních) senzor ů měření k použití 
 

Tyto senzory měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu a naměřené hodnoty přenášejí bezdrátově do 
meteorologické stanice v rádiovém pásmu 433 MHz. Pokud budete umisťovat tyto senzory ve 
venkovním prostředí, pak dodržte následující pokyny. 
 

Umístění venkovního senzoru  

 
Venkovní (externí) senzor můžete položit na rovnou plochu (například na stůl). K tomuto účelu 
použijte výsuvnou opěrku na zadní straně senzoru. Venkovní (externí) senzor můžete též zavěsit 
na háček nebo na hlavičku šroubku (vrutu) a provést tak jeho nástěnnou montáž.  
Jako ideální místo pro montáž venkovního senzoru zvolte jeho umístění pod vhodným přístřeškem 
(do stálého stínu), aby byl tento senzor chráněn před dopadem přímého slunečného záření a před 
nepříznivými vlivy počasí (deštěm, sněhem atd.), které by ovlivňovaly měření venkovní teploty a 
relativní vlhkosti vzduchu. 
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Vložení (vým ěna) baterie (baterií) + základní nastavení externíc h senzor ů 
 

1. Otevřete kryt bateriového pouzdra senzoru na jeho zadní straně. 

2. Senzor bez displeje:   
Vložte do otevřeného bateriového pouzdra 1 alkalickou baterii 1,5 V velikosti AA správnou 
polaritou – viz označení (+) a (–) v bateriovém pouzdru.   

Senzor s displejem:   
Vložte do otevřeného bateriového pouzdra 2 alkalické baterie 1,5 V velikosti AAA správnou 
polaritou – viz označení (+) a (–) v bateriovém pouzdru.   

3. Posuvným přepínačem „CHANNEL“ (volba kanálu č. 1 až 3 v pásmu 433 MHz) zvolte číslo 
kanálu (identifikační číslo externího senzoru), který budete používat pro radiový přenos 
signálů (naměřených hodnot) z externího senzoru do meteorologické stanice.  

Tento posuvný přepínač neboli kanálový volič se nachází v bateriovém pouzdru externího 
senzoru. U externího senzoru bez displeje zvolte kanál č. 1. U ostatních dvou senzorů 
s displejem zvolte kanál č. 2 a 3.  

4. Další nastavení proveďte v nevelké vzdálenosti od meteorologické stanice. Stiskněte 
v bateriovém pouzdru senzoru (například pomocí otevřené kancelářské sponky nebo 
párátkem) zapuštěné tlačítko zpětného nastavení „RESET“.  

5. Uzavřete opět kryt bateriového pouzdra externího senzoru. 
 
Jakmile se na displeji meteorologické stanice v jeho dolním segmentu v příslušném poli (1 až 3) 

zobrazí symbol , proveďte výměnu baterie (baterií) v příslušném externím senzoru. 
 
 
 

Příprava meteorologické stanice k použití (vložení / vým ěna baterií) 
 

Otevřete kryt bateriového pouzdra meteorologické stanice na její spodní zadní straně. Vložte do 
otevřeného pouzdra čtyři alkalické baterie 1,5 V velikosti AAA správnou polaritou jejich kontaktů – 
viz označení (+) a (–) v bateriovém pouzdru.  

Po každé výměně baterií stiskněte (například otevřenou kancelářskou sponkou nebo párátkem) 
zapuštěné tlačítko zpětného nastavení meteorologické stanice na dílenské parametry „RESET“, 
které se nachází v bateriovém pouzdru. Poté kryt bateriového pouzdra uzavřete. 

Jakmile se na displeji meteorologické stanice v jeho horním segmentu zobrazí symbol , 
proveďte výměnu baterií v meteorologické stanici. Jakmile se na displeji meteorologické stanice 

v jeho dolním segmentu v příslušném poli (1 až 3) zobrazí symbol , proveďte výměnu 
baterie (baterií) v příslušném externím senzoru. 
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Synchronizace rádiového p řenosu signál ů z externích senzor ů do stanice 
Po vložení baterií do meteorologické stanice a po stisknutí tlačítka „RESET“ se pokusí 
meteorologická stanice navázat spojení s instalovanými externími senzory. Na displeji 
meteorologické stanice se zobrazí symbol příjmu signálu z venkovního (externího) senzoru, který 
signalizuje sílu rádiového přenosu signálu mezi senzorem a stanicí: 

 

Meteorologická stanice se pokouší zachytit 
signály z externího senzoru. Zde se jedná 
senzor s identifikačním číslem 2. 

 

Meteorologická stanice zachytila signály                
z externího senzoru (kanál č. 2). 

 

Meteorologická stanice nezaregistrovala žádný 
externí senzor. V tomto případě zkontrolujte 
stav nabití baterie (baterií) v externích 
senzorech.  

 

Pokud nedojde k úspěšné synchronizaci bezdrátového přenosu signálů z příslušného externího 
senzoru do meteorologické stanice, stiskněte na meteorologické stanici a v příslušném senzoru 
tlačítko „RESET“ (případně zvolte jiné číslo kanálu na příslušném senzoru).  
 

Poznamenejte si při umisťování externích senzorů jejich místa (garáž, zahrada atd.). Zkontrolujte 
přiřazení identifikačních čísel (kanálů) jednotlivých senzorů (1, 2, 3), která se nacházejí nad 

příslušným štítkem, kterým jste označili externí senzor, například  .  
 
Štítky s popisem jednotlivých externích senzor ů  
K této meteorologické stanici přikládáme 3 nepopsané (prázdné) štítky v modré, ve žluté                     
a v oranžové barvě, které můžete označit (popsat) názvy míst, na kterých jste provedli instalaci 
jednotlivých externích senzorů (například „Koupelna “ „Terasa “, „Sklep “).  
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Přenos nam ěřených hodnot teploty vzduchu z externích senzor ů do stanice 
Tyto externí senzory (vysílače) měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu v intervalu každých 40 
sekund a naměřené hodnoty přenášejí bezdrátově v rádiovém pásmu 433 MHz do meteorologické 
stanice (přijímače).  

K zajištění optimálního rádiového přenosu naměřených hodnot teploty vzduchu z externího 
senzoru do meteorologické stanice dodržte následující pokyny: 

• Po vložení baterie (baterií) do senzoru zvolte číslo příslušného kanálu pomocí kanálového 
voliče (posuvným přepínačem v bateriovém pouzdru senzoru). 

• Nevystavujte externí senzory přímému slunečnímu záření a přílišné vlhkosti (dešti, sněhu atd.). 
Montáž venkovního senzoru proveďte v chráněném venkovním prostoru (například pod 
převisem střechy nebo pod vhodným přístřeškem). 

• Venkovní (externí) senzor nesmí být umístěn ve větší vzdálenosti než 30 metrů od 
meteorologické stanice. Dosah rádiového přenosu z tohoto senzoru může být ovlivněn okolní 
teplotou. Při nižších teplotách klesá napětí do senzoru vložené baterie (vložených baterií), což 
značně snižuje dosah rádiového přenosu mezi senzorem a meteorologickou stanicí. Dejte 
pozor na tuto skutečnost při umisťování venkovního (externího) senzoru. 

• Umístěte externí senzor takovým způsobem, aby jeho přední strana nebo zadní strana byla 
namířena na meteorologickou stanici. Dejte pozor na různé překážky, jako jsou kovové dveře, 
železobetonové stěny a kovový nábytek.   

• Vzdálenost meteorologické stanice nebo externího senzoru od zdrojů rušení (monitory 
počítačů nebo televizní přijímače) musí být minimálně 1,5 až 2 m.   

• Zabránění (rušení) příjmu mohou způsobit i jiné přístroje a jiná zařízení, které vysílají na stejné 
frekvenci (v pásmu 433 MHz), jako jsou bezdrátová sluchátka nebo bezdrátové reproduktory. 
Rušení tohoto příjmu a přenosu signálů mohou též způsobit sousedé, kteří používají přístroje 
pracující na stejné frekvenci (v pásmu 433 MHz), například jiné domácí meteorologické 
stanice. Rušení příjmu mohou způsobit i některé domácí spotřebiče, jako jsou například 
bezdrátové dveřní zvonky, elektronické otvírání garážových dveří, zabezpečovací systémy atd. 
Toto patří k normálním jevům a nemá to žádný vliv na správné fungování tohoto výrobku. 
Rádiový přenos signálů mezi externím senzorem a meteorologickou stanicí bude pokračovat, 
jakmile tato rušení pominou. 

• Nebude-li přenos naměřené teploty a relativní vlhkosti vzduchu z externího senzoru do 
meteorologické stanice vykazovat žádné chyby, neměli byste již otvírat kryt bateriového 
pouzdra externího senzoru. Mohlo by dojít k uvolnění kontaktů baterie, a tím i k nechtěnému 
zpětnému nastavení (vynulování) již nastavených hodnot. 

• Nezobrazí-li se na displeji meteorologické stanice naměřená venkovní teplota a relativní 
vlhkost vzduchu, jedná se pravděpodobně o vybitou baterii (vybité baterie) ve venkovním 
(externím) senzoru. Proveďte v tomto případě její (jejich) výměnu.  
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Grafická p ředpov ěď počasí    
 

Tato grafická předpověď počasí platí pro následujících 12 až 24 hodin v okruhu 30 až 50 km od 
místa použití meteorologické stanice. 

 

 

 

Jasno 

 

 

 

Polojasno 

 

 

Zataženo (oblačno) 

 

 

 

Déšť nebo dešťové přeháňky  

 

 

 

Sněžení 

 
 

Varování p řed nebezpe čím tvorby plísní  
 

Zaregistruje-li meteorologická stanici vyšší relativní vlhkost vzduchu než 60 %, budete                        

o nebezpečí tvorby plísní varováni zobrazením blikajícího symbolu  v příslušném segmentu na 
displeji meteorologické stanice. 
 

Volba jednotky m ěření jednotky teploty  
 

Pokud budete chtít zobrazovat naměřené hodnoty teploty místo ve stupních Celsia (°C) v e 
stupních Fahrenheita (°C) nebo naopak, pak stiskn ěte v bateriovém pouzdru meteorologické 
stanice zapuštěné tlačítko „°C / °F “ (například otevřenou kancelářskou sponkou nebo párátkem).  
 
Chybová hlášení zobrazovaná na displeji meteorologické stanice  
 

„LL.L “ = nižší naměřená teplota než přípustný rozsah měření teploty vzduchu 

„HH.H“ = vyšší naměřená teplota než přípustný rozsah měření teploty vzduchu 

„LL “ = nižší naměřená vlhkost vzduchu než přípustný rozsah měření relativní teploty vzduchu 

„HH“ = vyšší naměřená vlhkost vzduchu než přípustný rozsah měření relativní teploty vzduchu 

„- - . -“ nebo „- - %“  = meteorologická stanice nenavázala spojení s externím senzorem 
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Zpětné nastavení stanice a externích senzor ů na dílenské parametry  
 

Zpětné nastavení meteorologické stanice a externích senzorů na dílenské parametry je třeba 
provést tehdy, jestliže nastane jeden nebo více z uvedených příkladů: 

• Neúspěšný příjem signálu z venkovního teploměru v pásmu 433 MHz. 

• Chybné funkce přístrojů. 

• Výměna baterií. 

Otevřete kryt bateriového pouzdra externího senzoru a stiskněte v něm (například otevřenou 
kancelářskou sponkou nebo párátkem) tlačítko zpětného nastavení externího senzoru „RESET“. 
Tlačítko „RESET“ na meteorologické stanici se nachází rovněž v bateriovém pouzdru.  
 

Při novém provádění nastavovaní vyndejte ze všech přístrojů baterie. Před novým vložením baterií 
do přístrojů počkejte alespoň 3 minuty.  
 
Čišt ění a údržba stanice a externích senzor ů (bezpečnostní p ředpisy) 
 

• Zabraňte při používání meteorologické stanice a externích senzorů extrémním výkyvům teplot, 
silným vibracím a nárazům, neboť by to mohlo vést k poškození přístrojů nebo k nesprávným 
naměřeným hodnotám teploty nebo relativní vlhkosti vzduchu. 

• K čištění displeje meteorologické stanice a pouzder externích senzorů používejte jen měkký, 
mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte k čištění přístrojů žádné prostředky na drhnutí nebo 
chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto čistící prostředky mohly poškodit 
displeje a pouzdra přístrojů. Nenamáčejte přístroje do vody nebo do jiných kapalin. 

• Slabé (vybité) baterie okamžitě vyměňte, abyste zabránili jejich vytečení a poškození přístrojů. 
Při výměně baterií používejte jen doporučené typy. 

• Opravy přístrojů mohou provádět pouze odborníci. Přístroje přineste ke svému prodejci                 
a nechte je odborně přezkoušet. Otevření pouzder přístrojů nebo neodborné zacházení s těmito 
přístroji znamenají zánik záruky. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) nesmějí 
být na přístrojích prováděny žádné změny v jejich vnitřním zapojení. 

• Tato meteorologická stanice a její příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou 
malých dětí! Nenechávejte meteorologickou stanici a její příslušenství v dosahu malých dětí! 

 

 

 

Vybité baterie jsou zvláštním odpadem (nepatří v žádném případě do normálního 
domovního odpadu) a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození 
životního prostředí. K těmto účelům (k likvidaci baterií) slouží speciální sběrné nádoby 
(kontejnery) v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. 

Šetřete životní prost ředí! Přispějte k jeho ochran ě! 
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Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
 

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.                                          KU/11/2012 

 

 
 
 
 

Technické údaje 
 

 

Rozsah měření teploty  
• pokojová teplota 
• venkovní (externí) teplota 

 
: 
: 

 
- 5 °C až + 50°C s rozlišením 0,1 °C (23 °F až 122 °F) 
- 20 °C až + 60 °C s rozlišením 0,1 °C (- 4 °F až 1 40 °F) 

Rozsah měření vlhkosti vzduchu : 25 % až 95 % 

Frekvence rádiového přenosu : 433 MHz 

Dosah rádiového přenosu : 30 m 

Napájení 
• stanice 
• externí senzor THGR122N 
• externí senzor THGN132N 

 
: 
: 
: 

 
4 baterie 1,5 V velikosti AAA 
2 baterie 1,5 V velikosti AAA 
1 baterie 1,5 V velikosti AA 

Rozměry (D x Š x V) 
• stanice 
• externí senzor THGR122N 
• externí senzor THGN132N 

 
: 
: 
: 

 
134 x 27 x 134 mm 
96 x 60 x 22 mm 
96 x 50 x 22 mm 

Hmotnost 
• stanice 
• externí senzor THGR122N 
• externí senzor THGN132N 

 
: 
: 
: 

 
240 g (bez baterií) 
60  g  (bez baterií) 
50  g  (bez baterie) 

 

 
 
 

 

 


