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IDENTIFIKACE ČÁSTÍ

UPOZORNĚNÍ
 »  Jedná se o velmi přesný měřicí nástroj, dávejte pozor, aby neutrpělo náraz.
 » Měřicí nástroj nerozebírejte ani neupravujte.
 »  Chraňte přístroj před vodou a olejem.
 »  Používejte pouze s dodanou prodlužovací tyčí, podložkami a pomocnou tyčí.
 »  Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením a vysokými teplotami (například v automobilu nebo 

v blízkosti kamen či jiných zdrojů tepla).
 »  Po použití odstraňte všechen prach a odřezky, na prodlužovací tyč a podložky naneste ochranný olej proti 

korozi. Pokud měřidlo nepoužíváte, skladujte jej v původním úložném kufříku.
 »  Tento výrobek slouží k měření vnitřního průměru. Používejte pouze podle pokynů. Nesprávné použití 

by mohlo vést k rozbití přístroje.

MONTÁŽ
1) Odstraňte ochranný kryt odšroubováním dvou šroubků, které drží kryt. Chcete-li znovu nasadit ochranný 

kryt, postupujte dle instrukcí v části: “Nasazení ochranného krytu“

2) Povolte upínací šroub a zasuňte číselníkový úchylkoměr, tak aby se ukazatel otočil alespoň o 1/10 otáčky. 
Zajistěte dotažením upínacího šroubu.

3) Vyberte kombinaci tyče, podložky a pomocné tyče pro požadovaný rozsah měření. Demontujte matici pro 
uchycení tyče a namontujte vybranou tyč, podložky a pomocnou tyč, poté připevněte upevňovací matici 
k tělu. Při výběru podložek použijte kombinaci s nejmenším počtem podložek.

OBSLUHA
Před použitím se ujistěte, že je měřicí hlava je řádně 
upevněna, případně podle potřeby dotáhněte.

NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU
1)  Připravte si nastavovací kroužek, které použijete 

jako referenční standard pro nastavení nulového 
bodu. Vložte měřicí hlavu do nastavovacího 
krouužku.

2)  V průřezu kolmém k ose nastavovacího kroužku 
umístěte měřidlo podél průměru a (obr. 1). 
To je maximální vzdálenost a v tomto okamžiku 
bude úchylkoměr ukazovat minimální hodnotu. 
Po zasunutí měřicí hlavice se automaticky dostane 
do této polohy.

3)  V příčném řezu rovnoběžném s osou 
nastavovacího koužku přes průměr a umístěte 
indikátor tak, aby se minimalizovala vzdálenost b 
(obr. 2). V této poloze ukáže úchylkoměr maximální 
hodnotu. Této polohy je třeba dosáhnout ručně 
posunutím úchylkoměru  a zaznamenáním polohy, 
kde ukazatel ukazuje maximální hodnotu. (obr. 3)

4)  Odečet získaný v kroku 3 je nulový bod. Otáčejte 
rámečkem měřidla, dokud se ukazatel nenachází 
v nulovém bodě úchylkoměru. (obr. 4)

MĚŘENÍ
Vložte měřicí hlavice do měřeného objektu. Stejně jako v kroku 3 v části „Nastavení nulového bodu“ otáčejte 
měřidlem a současně kontrolujte ukazatel, abyste určili průměr b, kde úchylkoměr zobrazí maximální hodnotu 
pro stanovení naměřené hodnoty.

NASAZENÍ OCHRANNÉHO KRYTU
Chcete-li použít ochranný kryt, připevněte jej pomocí následujícího postupu.

1)  Uvolněte upínací šroub, sejměte svorku a distanční vložku z hřídele. (obr. 5)
2)  Podle pokynů v části „Montáž“ namontujte úchylkoměr a zajistěte svorkou.
3)  Namontujte ochranný kryt na úchylkoměr a připevněte jej pomocí 2 upevňovacích šroubků. (obr. 6)

MEASUREMENT

①Prepare a ring gauge to use as a reference standard for
setting the zero-point. Insert the Measurement Head
into the ring gauge.

②In cross section perpendicular to the axis of the ring
gauge, position the gauge along diameter ⓐ (Figure: 1).
This is the maximum distance, and at this point the Dial
Indicator will read the minimum value. The Gauge Head
will automatically sit in this position when inserted.

③In cross section parallel to the axis of the ring gauge
through diameter ⓐ, position the indicator to minimize
the distance ⓑ (Figure: 2). In this position the Dial
Indicator will read the maximum value. This position
must be manually achieved by moving the indicator and
noting the position where the Pointer shows the
maximum value. (Figure: 3)

④The reading obtained at step ③ is the zero-point. 
Rotate the bezel of the gauge until the Pointer is at the
zero point of the Indicator Face. (Figure: 4)

ZERO POINT ADJUSTMENT

※Before use, please make sure the Measurement Head is
secure. Tighten as necessary.

●If Gauge does not operate properly, or if you have any questions, please contact
distributor or place of purchase.
●Please note, manufacturer is unable to respond to inquires or provide service directly. 

Please contact distributor or place of purchase.

Insert the Measurement Head of the Bore Gauge into the 
object to be measured. As in step ③ of “Zero-Point
Adjustment” above, pivot the gauge while checking the
pointer to determine the diameter ⓑ where the indicator
will show the maximum value to determine the 
measurement reading.

■OPERATION

■REPAIRS AND SERVICE

(Obrázek 1)

(Obrázek 3)

(Obrázek 4)

(Obrázek 2)
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Thank you for purchasing the DIAL Bore Gauge.
Please read this manual thoroughly before use for proper operation.

DIAL BORE GAUGE 

Model No. P5202-50
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Measuring Range 
Graduation

Wide Range Accuracy 
Adjacent Error

Repeat Accuracy

Extension Washer
Weight

Extension Rods:

P5202-50･････35, 40, 45, 50mm (4 pieces)

P5202-100･･･50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100mm (11 pieces)

P5202-160･･･50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105mm (12 pieces)
＋Sub Rod  55mm (1 piece)

＊

：Including supplied Dial Indicator.＊

＊
＊

This is a precision instrument, use care not to drop or mishandle.
Please do not disassemble or modify.
Keep instrument away from water and oil.
Use only with provided Extension Rod, Washers, and Sub Rod.
Keep instrument away from direct sunlight or high temperatures 
such as in a car, or near a stove or heat source.
After use, remove dust and cutting chips, and apply rust 
preventative oil to Extension Rod and Washers. When not in use 
store in original storage case.
This product is for measuring inside diameter. Use only as 
directed. Improper use may cause accident or injury.

②Loosen the Clamp Screw and insert the Dial
Indicator until the Pointer rotates 1/10 turn or more. 
Secure by tightening the Clamp Screw.

①Remove the protective cover by unscrewing the two
screws that hold the cover in place.

※To reattach the protective cover, please refer to the section: 

“Attaching the Protective Cover”

③Chose combination of Rod, Washer, and Sub Rod (CDI-160D only)
applicable for desired measurement range.
Remove the Rod Mounting Nut and install the selected Rod,
Washers and Sub Rod, then replace Mounting Nut to secure to body.

※When selecting washers, use combination with fewest washers.
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Example: For 60mm Measurement

Example: For 62.5mm Measurement

Example: For 118mm Measurement

■PART IDENTIFICATION

■ASSEMBLY

■SPECIFICATIONS

■NOTICE

INSTRUCTION MANUAL
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