
Gebruiksaanwijzing 
Bürstner Ixeo Time IT 734        G-920-JH



aan/uit 
paneel

Bedieningspaneel
Schoonwatertank

vuilwatertank
Accu auto 

Accu woongedeelte

waterpomp



gasknoppen: indrukken en omdraaien,
even vast houden samen met elektrische ontsteking

knop

Electrische ontsteking

Fornuis



knop indrukken, venster licht op. 
Voor selecteren functie knop 

draaien
Indrukken voor bevestiging functie.

Lucht ventilatie

Kachel camper

warm water

Geen functie, niet 
gebruiken

Tijd 
aanduiding

Niet gebruiken
onderhoud

Symbool dat kachel 
aan is

Terug functie

Verwarming



De afstandsbediening van de airco

Airco



omhoog

naar beneden

- Sleutel 
omdraaien tot on 

voor inbedrijf 
stellen van het 

hef bed.

- Bij rijden altijd hef 
bed uitschakelen.

Elektrisch hef bed



Aan/uit
even 

vasthouden

220V
gas

Accu alleen 
tijdens rijden

Temperatuur in de 
koelkast

= storing

Automatisch Let op!
Bij uitgaan van de motor gaat de 
koelkast over op gasfles, indien 
niet de stroom is ingeschakeld

Koelkast



Deze hendel omhoog trekken en dan 
kun u de cassette aantrekken, Let op! 
Altijd eerst binnen de schuif dicht 
doen

Deze buis omdraaien en de dop los maken zo kunt u 
de cassette legen.
Na het schoonspoelen een scheut  Aqua Kem in de 
cassette schenken en de dop terug plaatsen, handel 
terug draaien en de cassette in de opening duwen. 

Oranje klem borgt de cassette 

Toiletcassette



Let op: bij vervangen 
van gasfles  

Linkse draad

Gasfles verwisselen



Er staan 2 gas flessen in de 
camper deze zijn beide 
aangesloten en als 1 fles leeg is 
dan de nieuwe fles opendraaien. 
U hoeft geen fles om te 
koppelen

Gasflessen



Opening vullen watertank

Trechter gebruiken met 
vuilen van de watertank

Deze nooit gebruiken, loopt het 
water in de camper!

Sleutel voor legen van vuilwater tank

Aansluiting stroom 220V

Kabel uitsparing voor kabel stroom

Watertank





In de voorwaarden staan onze afspraken.
We geven hier nog een aantal praktische tips:

De luifel: deze mag alleen gebruikt worden onder toezicht en nooit 
onbeheerd uit blijven staan.

Gasflessen: er staan altijd 2 flessen, 1 is in gebruik en één nieuwe.
Mocht er een nieuwe fles aangekoppeld worden, dan melden bij inlevering 
dat er een lege fles is.

Toilet: klep ontgrendelen en de cassette verwijderen voor het legen van de 
cassette. Aquakem (is aanwezig in de camper) gebruiken, een scheut per 
keer na het legen. Cassette en ruimte schoonhouden.

Watertank vullen: met de bij geleverde tuinslang, op het paneel kunt u 
zien hoe vol/leeg de tank is.

Tuinstoelen en tafel: gebruiken waarvoor het is bedoeld. Na huurperiode 
schoonmaken.

Huisregels campers



Vuilwatertank: deze legen op daarvoor bestemde plaatsen. Vol/leeg kunt 
u aflezen op het paneelbord. Na huurperiode leeg en schoon achterlaten.

Koelkast: Gebruik geen sterke geur houdende producten in de koelkast 
zoals: uien, knoflook enz. Deze kan op gas, elektra en 12V. gebruik onder 
het rijden 12V en als mogelijk elektra. Alleen als dit niet aanwezig is, kunt 
u gas gebruiken. 
Let op! Koelkast schoon en vriesvakje ontdooien en droog maken voor 
inleveren van de camper.

Kookstel: bestaat uit een driepits stel. Gaskraan staat open, indrukken en 
even vasthouden, aansteker of elektronische ontsteking knop indrukken 
en deze brand. 

Kachel: knop indrukken selecteer kachel, temperatuur instellen door 
draaien aan de knop, knop indrukken om te bevestigen.

Warmwater: knop indrukken, selecteer water symbool, temperatuur 
instellen door draaien aan de knop, knop indrukken om te bevestigen. 
Moet even opwarmen voordat het water verwarmd is. 



Bij inlevering alles schoon achterlaten

 Woongedeelte + inboedel
 Autogedeelte/ cabine
 Wc/douche
 Keuken + inventaris
 Stoelen en tafel
 Berging
 Buitenkant camper

De camper dient zowel binnen als de buiten kant, inclusief alle 
inventaris, schoon worden ingeleverd. Vakantiebaron kan zonder dialoog, een bedrag: 
voor de buitenkant  €75,00 en of voor de
binnenkant €75,00 inhouden van de borg.




