
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESTENDAL DE TETO MOTORIZADO 

BUNGY 
MODELO CDH1R-E

Obrigado por ter adquirido um estendal BUNGY.
Agora a facilidade de secar a roupa de forma  
conveniente e ecológica está à distância de uma 
simples montagem. 
Antes de iniciar a instalação do seu estendal, 
leia atentamente todo este manual.
Se tiver dificuldades contacte um dos nossos 
instaladores que poderão fazer a montagem 
por si.

bungy.pt
Sistema patenteado

Made in Portugal
PT



Conteúdo da embalagem

Ferramentas que vai precisar

No teto, em zona interior e abrigada, neces-
sitando apenas de um ponto de corrente com 
fase, neutro e terra. 

Onde montar o seu BUNGY?

x4 x4 x4 x4x1 x1

Preparação

EstendalBase de teto motorizada

Comando      Suporte

Furação1. 2.

Àrea livre de 130cm x 80cm. Deverá ser tida 
em conta a existência de qualquer obstáculo à 
descida e subida do estendal.

No caso de teto falso, a instalação deverá 
sempre ser efetuada por um profissional. 

ATENÇÃO: A incorreta instalação deste equi-
pamento pode provocar avarias no mesmo ou 
colocar pessoas em risco – Se não tiver a 
certeza de conseguir fazer uma instalação 
correta e segura, deverá contactar um instalador. 
Consulte BUNGY.pt. 

Berbequim
Broca 6mm e  8mm

Chave de bocas
8mm

Chave Phillips 
P2

Chave de 
Fendas

Martelo

Chave de 
afinação de 
fim de curso

Marcar na caixa de cartão (ou outro substituto) os 4 
pontos de furação utilizando a base de teto motoriza-
da. Utilizar essa matriz para marcar os 4 pontos de 
furação no teto deixando o afastamento necessário 
para que o estendal não encoste na parede. Fazer os 4 
furos de 8mm de diâmetro no teto e colocar as buchas.
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Retirar a tampa do motor Fixar a base e o motor ao teto

Montar a tampa do motor

Montar o estendal

Ligar o BUNGY à corrente

Fixar o comando à parede

Desaparafusar a tampa do motor. Colocar a base com o motor alinhando os furos da 
base com os furos no teto.
Colocar os parafusos e apertar na ordem mostrada 
na imagem.

Colocar a tampa do motor e apertar os dois parafusos.Ligar à corrente respeitando o código de cores:
Azul - neutro; Castanho - fase; Amarelo e verde - terra 
 

Fixar o suporte de parede do comando, em local 
apropriado, com o parafuso fornecido

Fixar o estendal às fitas com os parafusos e porcas 
fornecidos.

3.

6.5.

4.

7. 8.

ATENÇÂO: O condutor Preto e o Cinzento 
não devem ser usados, devem ser isolados 
e não podem ser ligados à corrente elétrica.

1 2

3

4



Faz subir o estendal até à posição mais alta 
junto ao teto 

Pára qualquer movimento de subida ou 
descida

Faz descer o estendal até à posição mais 
baixa

Utilização do comando9.

Reprogramação dos fins de curso10.

Modelo    CDH1R - E
Cor    Branca
Voltagem do motor  220 ~ 240VAC 50Hz
Bateria do comando  3VDC tipo CR2032
Dimensão do estendal  1,20m x 0,70m
Comprimento linear p/ roupa 8,40m
Área livre para instalação  1,30m x 0,80m mínimo
Altura máxima ao teto  1,60m (estendal em baixo)
Peso máximo suportado  20Kg 

A BUNGY garante que este estendal permanecerá livre 
de defeitos de fabrico durante dois anos, com efeito a 
partir da data da compra original comprovada.
Esta garantia não cobre:
a. Deslocações e intervenções para manutenção
b. Transporte ou deslocações para reparação ao 
domicílio
c. Qualquer dano, perda, custo ou despesa, direta, 
indireta, acidental, consequente ou especial, resultante 
ou relacionada com o produto.
d. Danos resultantes de:
• Instalação incorreta
• Uso inapropriado
• Alterações ao equipamento
• Outras causas fora do controlo da BUNGY
Esta garantia não afeta os direitos estatutários do 
consumidor, consagrados nas leis nacionais em vigor, 
decorrentes do respetivo contrato de venda/compra.

Dados técnicosGarantia

v. CDH1R -E01

O seu estendal BUNGY está pré-programado com um 
fim de curso superior e um fim de curso inferior. 
Estes podem ser alterados com a chave fornecida e 
atuando nos 2 parafusos de ajuste existentes no motor, 
após retirada a tampa do mesmo. 
Terá que ter em atenção que o fim de curso superior 
deverá ter uma distância mínima de segurança à tampa 
do motor e o fim de curso inferior deverá deixar, no 
mínimo, duas voltas das fitas de suspensão enroladas no 
motor.

Ajustar no parafuso correspondente ao sentido pretendido
 - Rodando para o lado “-“ reduz o limite do fim de curso
 - Rodando para o lado “+” aumenta o limite do fim de curso


