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Kære Kunde, 

det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med 

henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN 957. Før du begynder 

samlingen og brugen af produktet, vil vi bede dig læse denne brugsvejledning grundigt 

igennem, og gemme den som reference til senere brug.  

 

 

Kundeservice  

 

For på bedst mulig måde at kunne servicere dig ved mangler eller defekt, beder vi dig 

notere og gemme produktets serienummer som du finder på en mærkat der er påsat 

nederst på produktrammen. Derpå bør du udfylde nedenstående punkter til senere brug. 

De informationer skal anvendes, såfremt du på et givent tidspunkt har behov for at kontakte 

os vedrørende dit produkt. Det anbefales at gemme nedenstående oplysninger, sammen 

med kvittering for købet. Kvittering skal kunne fremvises i tilfælde af reklamation.       

 

Mærke: 

eks. Titan 

 

Produkt type: 

eks. Crosstrainer 

 

Modelnavn: 

eks. Titanium TC3.0    

 

Serienummer: 

eks. re-12011/5212/45101-01 

 

Købsdato: 

eks. 20/10/2020 

 

Købssted: 

eks. Oslo Sport&Fitness, Norge 

 

Bestilling af reservedele: 

Hvis du har brug for at bestille reservedele, find venligst nummeret på den pågældende del 

i styklisten eller i oversigtstegningen i denne manual. Henvendelse skal ske på:  

 

Danmark: 

Email: service@livingsport.dk 

Hotline telefon: (+45) 28 59 19 98  
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Norge:  

Email: Order@kolsrud-services.com 

Hotline telefon: +47 22643420 

 

Sverige: 

Email: service@livingsport.dk 

Hotline telefon: +(46) 040-303144 + tryck 3 

 

Finland: 

Email: Order@kolsrud-services.com 

Hotline telefon: +358456006135  

 

 

Venligst hav serienummer, modelnummer, kvittering samt brugermanual ved hånden når du 

kontakter os.  

Du kan desuden finde hjælp både til samlingen og håndteringen af maskinen på 

LivingSports hjemmeside:   

DK: www.livingsport.dk  

SE: www.livingsport.se  

FI: www.livingsport.fi  

NO: www.livingsport.eu  

  Service  Manualer “Vælg brand“  „Vælg produkt“ “Vælg model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Order@kolsrud-services.com
mailto:Order@kolsrud-services.com
http://www.livingsport.dk/
http://www.livingsport.se/
http://www.livingsport.fi/
http://www.livingsport.eu/
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Garantibestemmelser 

 

Titan kvalitetsprodukter er konstrueret og testet til hjemmebrug. Det betyder at anvendes 

produktet til kommercielt brug, offentlig brug eller anden ikke-privat brug, bortfalder 

reklamationsretten fuldstændigt.  

Dette produkt er fremstillet efter den europæiske norm EN 957. 

Som importør af dit nye Titan produkt yder LivingSport A/S reklamationsret i henhold til, på 

købsdato gældende købelov, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved 

varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, 

direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, manglende vedligeholdelse, 

vold eller uautoriserede indgreb. LivingSport A/S kan ikke holdes ansvarlige for skader 

påført på anden indbo i forbindelse med anvendelse af produktet. Reklamation over fejl og 

mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles 

LivingSport A/S / Kolsrud Services indenfor rimelig tid.  

Produktet kan ved fejl/mangler returneres for reparation. Dette SKAL aftales med 

LivingSport A/S / Kolsrud Services inden returnering. Efter vurdering af fejlens/manglens 

omfang, forsøges denne udbedret ved reparation. Kan dette ikke udføres indenfor rimelig 

tid og uden stor gene for forbrugeren, vil produktet blive ombyttet eller en kreditering kan 

komme på tale.  

Reklamationsperioden begynder på dagen for levering. Gem derfor altid din kvittering for 

købet og for leveringen.  

I tilfælde hvor det ønskes at reklamere, henvend dig venligst hos nedenstående: 

 

 

DK: 

LivingSport A/S 

Industriparken 25 

DK-2750 Ballerup 

Service e-mail:  service@livingsport.dk 

Service telefon: (+45) 28 59 19 98 

 

SE: 

LivingSport A/S 

Industriparken 25 

DK-2750 Ballerup 

Service e-mail:  service@livingsport.dk 

Service telefon: (+46) 040-303144 + tryck 3 
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NO:  

Kolsrud services 

Persveien 20,  

0581 Oslo 

Service email: Email: Order@kolsrud-services.com 

Service telefon: +47 22 64 34 20 

 

FI:  

Kolsrud services 

Service email: Order@kolsrud-services.com 

Hotline telefon: +358456006135  

 

 

Vedligeholdelse 

 

Produktet skal inden enhver anvendelse, efterspændes og produktet skal efterses 

for opståede fejl, slør, mislyde samt manglende dele. Er du i tvivl om produktet har 

en fejl, stop da enhver anvendelse og kontakt LivingSport/Kolsruds serviceafdeling. 

Især skal du være opmærksom på skruer og bolte, der fastholder bevægelige dele 

uanset om de er synlige eller skjulte. I tilfælde af fejl der er opstået pga. ukorrekt 

anvendelse, manglende efterspænding og vedligeholdelse, vil garantien til enhver 

tid bortfalde. LivingSport påtager sig, ej heller ansvar, på fejl, der evt. opstår på 2 og 

3 part.  
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mailto:Order@kolsrud-services.com
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Sikkerhedsforanstaltninger 

Før du begynder på dette eller andre træningsprogrammer, bør du kontakte din læge. Dette er især 

vigtigt for personer som ikke har trænet regelmæssigt tidligere eller personer med nuværende eller 

tidligere helbredsproblemer. Læs venligst dette manual grundigt igennem før du begynder din træning. 

Producenten og sælger påtager sig intet ansvar for personlig skade eller indboskade forårsaget af eller 

ved brug af dette produkt. 

Læs alle forholdsregler og instruktioner grundigt før brug af dette træningsudstyr. Vi anbefaler, at du 

gemmer denne manual til fremtidig reference.
 

 Det er ejerens ansvar, at sikre sig, at alle brugere af produktet er tilstrækkeligt informeret om alle 

forholdsregler. Brug kun produktet som beskrevet i denne manual. 

 Brug produktet indendøre på en jævn overflade med tilstrækkelig fri plads omkring produktet. Placér 

ikke produktet udenfor, i garagen, carporten, udhuset eller i nærheden af vand.  

 Hold produktet væk fra fugt og støv. Hold ALTID børn under 12 år og kæledyr væk fra produktet. 

 Placér eventuelt en måtte under stabilisatorerne for at beskytte trægulv eller gulvtæppe. 

 Spænd alle skruer og bolte efter med jævne mellemrum. Udskift eventuelle nedslidte dele med det 

samme. 

 Beskadigede dele eller komponenter kan medføre en risiko for din sikkerhed eller en forringelse af 

produktets levetid. Udskift derfor straks beskadigede eller slidte dele, og brug ikke produktet, før 

denne udskiftning er sket.  

 Reparationer må kun udføres efter aftale med LivingSport A/S. 

 Vær opmærksom på at INGEN væsker kommer ind i maskinen eller i elektroniske dele, da dette kan 

beskadige produktet.   

 Produktet skal opbevares ved almindelig stuetemperatur – ikke under 15˚C, og kun indenfor, IKKE 

udenfor. 

 Bær passende tøj når du træner; bær ikke løst tøj, som kan fanges i de bevægende dele på 

produktet.  

 Bær altid sportssko når du træner.  

 Hold din ryg ret når du træner på produktet. Bøj ikke i ryggen. 

 Hvis du føler smerte eller bliver svimmel mens du træner, stop træningen med det samme! 

 Hvis dit produkt er udstyret med en hånd-pulsmåler, så skal du være opmærksom på at pulsmåleren 

ikke er et medicinsk redskab og at der må påregnes en hvis unøjagtighed ved en hånd-pulsmåler 

sammenlignet med en pulsmåler som måler direkte på hjertet. Flere faktorer, bl.a. udøverens 

bevægelser, kan influere på præcisionen af hånd-pulsmåleren og den er ment som et 

træningshjælpemiddel til at fastslå din pulstrend generelt. 

 Produktet er et klasse “H” (Hjemme) produkt, og derfor kun beregnet til hjemmetræning. Det 

bør derfor ikke anvendes under erhvervsmæssige eller institutionsmæssige forhold. 

 Produktet er ikke designet til medicinske og rehabiliterende formål. 

 Dette produkt er lavet efter den europæiske Norm EN 957 og er IKKE beregnet til terapeutisk, eller 

helbredende eller træning.   

 Maksimal brugervægt for dette produkt er 120 kg. 



 7 

 

 RESERVEDELSLISTE 
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RESERVEDELSLISTE 

NUMBER DESCRIPTION  Q'TY 

A MAIN FRAME 1 

B FRONT CROSS BASE 1 

C REAR BASE 1 

D FRONT BASE 1 

E FOOT PLATE 1 

F VERTICAL BEAM 1 

G TOP CROSS BEAM 1 

H GUIDE ROD 2 

I PRESS BAR 1 

J RIGHT JOINT BLOCK 1 

K LEFT JOINT BLOCK 1 

L RIGHT ADJUSTABLE BLOCK 1 

M LEFT ADJUSTABLE BLOCK 1 

N RIGHT CHEST SUPPORT 1 

O LEFT CHEST SUPPORT 1 

P LEG EXTENSION 1 

Q PULLEY BLOCK SUPPORT 1 

R RESIST BAR 1 

S SEAT SUPPORT 1 

T BACKREST SUPPORT 2 

U LAP BOW 1 

V PULL BOW 1 

W TUBE 3 

X HANDLE BAR 2 

Y SELECTOR SHAFT 1 

Z SMALL TUBE 1 

AA METAL SHELL 2 

AB PULLEY BLOCK (A) 1 

AC PULLEY BLOCK (B) 2 

AD PULLEY BLOCK (C) 2 

AE LOCK LEVER 1 

AF REINFORCEMENT PLATE 3 

AG AB CURL STRAP 1 

AH ANKLE STRAP 1 
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RESERVEDELSLISTE 

NUMBER DESCRIPTION  Q'TY 

1 BACKREST CUSHION 1 

2 SEAT CUSHION 1 

3 LARGE FOAM ROLLER 2 

4 FOAM ROLLER 4 

5 RUBBER DONUT 2 

6 CABLE WITH NO BALL 1 

7 CABLE WITH ONE BALL 1 

8 CABLE WITH ONE AND HALF BALL 1 

9 END CAP 2 

10 CIRCLE AND PIN 1 

11 RUBBER BUMPER 1 

12 WEIGHT PLATE 13 

13 TOP PLATE 1 

14 PULLEY 15 

15 BUSHING 12 

16 CHAIN 1 

17 HOOK 4 

18 PIN 1 

19 BALL HEAD PIN 2 

20 ROUND FAST PIN 3 

21 FAST PIN 2 

22 KNOB 1 

23 SCREW M12×165 + TWO WASHERS + TWO LOCK NUT 1 

24 M8 LOCK NUT 2 

25 M10 LOCK NUT + WASHER 2 

26 M12 LOCK NUT + BIG WASHER 2 

27 SCREW M6×16 + WASHER 4 

28 SCREW M8×16 + WASHER 12 

29 SCREW M8×40 + TWO WASHERS + LOCK NUT 1 

30 SCREW M10×35 + LOCK NUT 1 

31 CROSS HEAD SCREW M10×45 1 

32 SCREW M10×50 + TWO WASHERS + LOCK NUT 9 

33 SQUARE NECK BOLT M10×60 2 

34 SCREW M10×65 + WASHER 2 

35 SCREW M10×70 + TWO WASHERS + LOCK NUT 12 

36 SCREW M10×75 + TWO WASHERS + LOCK NUT 5 

37 SCREW M12×20 + WASHER 2 
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5) SAMLEVEJLEDNING 

TRIN 01 

 

 
1. Fastgør hovedramme (A) til forreste tværgående base (B) med to skruer M10*70 + spændeskiver 

+ låsemøtrikker (35) som vist. 

2. Fastgør to endestykker (9) til bagerste base (C). 

3. Fastgør styrestænger (H) til bagerste base (C) med to firkantede halsbolte M10*60 (33). 

4. Fastgør hovedramme (A) og styrkeplade (AF) til bagerste base (C) med to skruer M10*75 + 

spændeskiver + låsemøtrikker (36) som vist. 

5. Fastgør gummikant (11) til hovedramme (A) med krydshovedskrue M10*45 (31). 

6. Indsæt forreste base (D) i port i forreste tværgående base (B). 
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7. Indsæt rør (W) i fodplade (E) og forreste base (D). 

TRIN 02 

 

 

1. Før gummidonut (5) og vægtskiver (12) over styrestængerne (H). 

2. Indsæt selektor-aksel (Y) til vægtskive (12). Fastgør cirkel og stift (10) til det andet hul i 

selektor-aksel (Y). 

3. Før topplade (13) over styrestængerne (H). 

4. Fastgør lodret bjælke (F) og styrkeplade (AF) til hovedramme (A) med to skruer M10*70 + 

spændeskiver + låsemøtrikker (35). 

5. Fastgør ryglæn (T) til rygpude (1) med fire skruer M8*16 + spændeskiver (28). 

6. Fastgør ryglæn (T) til lodret bjælke (F) med to kuglehoved-stifter (19). 
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TRIN 03 

 

1. Fastgør øverste tværbjælke (G) og styrkeplade (AF) til lodret bjælke (F) med to skruer M10*70 + 

spændeskiver + låsemøtrikker (35) som vist. 

2. Fastgør styrestænger (H) til den øverste tværbjælke (G) med to skruer M10*65 + spændeskiver 

(34) som vist. 

3. Fastgør remskiven (14) til taljeblok C (AD) med skrue M10*50 + spændeskiver + låsemøtrik 

(32). 

4. Fastgør to taljeblokke C (AD) til taljeblok-support (Q) med to M10 låsemøtrikker + 

spændeskiver (25). 

5. Fastgør modstandsbjælke (R) og taljeblok-support (Q) til lodret bjælke (F) med to skruer 

M10*75 + spændeskiver + låsemøtrikker (36) som vist. 
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TRIN 04 

 

1. Fastgør pres-bjælke (I) til øverste tværbjælke (G) med lille rør (Z) og skrue M12*165 + 

spændeskiver + låsemøtrikker (23) som vist. 

2. Indsæt akse på højre og venstre ledblok (J, K) i justerbare blokke (L, M) og pres-bjælke (I), lås 

med to M12 låsemøtrikker + store spændeskiver (26). 

3. Lås højre og venstre ledblok (J, K) til højre og venstre justerbare blokke (L, M) med hurtige 

stifter (21). 

4. Indsæt højre og venstre bryststøtte (N, O) i port i højre og venstre ledblok (J, K), lås med rund, 

hurtig stift (20). 

5. Før stor skumgummirulle (3) til højre og venstre bryststøtte (N, O). Fastgør håndtag (X) til højre 

og venstre bryststøtte (N, O) med to skruer M12*20 + spændeskiver (37). 

6. Fastgør låsehåndtag (AE) til modstandsbjælke (R) med skrue M8*40 + spændeskiver + 

låsemøtrikker (29). Fastgør knap (22) til låsehåndtag (AE). 

7. Fastgør fem remskiver (14) til øverste tværbjælke (G), lodret bjælke (F) og hovedramme (A) med 

ti bøsninger (15) og fem skruer M10*70 + spændeskiver + låsemøtrikker (35). Fastgør tre remskiver 

(14) til øverste tværbjælke (G) og hovedramme (A) med tre skruer M10*50 + spændeskiver + 

låsemøtrikker (32). 

Bemærk: Taljer kan samles (procedure 7) når kabel forbindes med halvanden kugle (8). 
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TRIN 05 

 
1. Fastgør sædepude (2) til sædestøtte (S) med fire skruer M6*16 + spændeskiver (27) som vist. 

2. Indsæt sædestøtte (S) i port i hovedramme (A), lås med rund, hurtig stift (20). 

3. Fastgør benstrækker (P) til hovedramme (A) med skrue M10*75 + spændeskiver + låsemøtrik 

(36) som vist. 

4. Før skumgummirør (W) ind i hullet på hovedramme (A) og benstrækker (P). 

5. Før skumgummirulle (4) over på hver side af skumgummirør (W). 

6. Fastgør remskive (14) til benstrækker (P) med to bøsninger (15) og skrue M10*70 + 

spændeskiver + låsemøtrik (35). 

Bemærk: Talje kan samles (procedure 6) når kabel forbindes med halvanden kugle (8). 
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TRIN 06 

 

KABELSAMLING 

1. FORBIND KABLET UDEN KUGLE (6) 

Hægt den ene ende af kablet til den venstre justerbare blok (M), lås med M8-låsemøtrik (24). 

Gennem den anden ende af kablet fra remskiven AD1 → AB1 → AD2, hægt enden til højre 

justerbare blok (N), lås med M8-låsemøtrik (24). 

2. FORBIND KABLET MED ÉN KUGLE (7) 

Tag kabelenden uden kugle gennem remskiven G1 → G2 → AC1 → G3 → Y. Fastgør enden til 

selektor-aksel (Y) med skrue M10*35 + låsemøtrik (30). 

3. FORBIND KABLET MED HALVANDEN KUGLE (8) 

Bemærk: I dette trin, bør du tage remskiverne ud fra deres position. 

Tag kabelenden med halv kugle gennem remskiven P1 → A1 → A2 → AC2 → A3 → AB2 → A4 

→ F1. 

Fastgør hofte-bue (U) til kabel (7) på remskive G1 med krog (17). 

Fastgør AB strop (AG) til kabel (8) på remskive F1 med krog (17). 

Fastgør træk-bue (V) til kabel (8) på remskive P1 med to kroge (17) og kæde (16). 
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TRIN 07 

 
 

Fastgør metalkappe (AA) til øverste tværbjælke (G) og bagerste base (C) med otte skruer M8*16 + 

spændeskiver (28). 

 

 

 

 



 18 

6) TRÆNINGSINSTRUKSER 

VIGTIGT: 

Inden du begynder dit træningsprogram, skal du kontakte din læge for at sikre, at din fysiske form er god nok til 

at bruge denne træningsmaskine 

Planlæg dit program efter resultatet af denne lægeundersøgelse. Alle nedenstående træningsinstrukser er kun 

egnet til sunde mennesker. 

Denne træningsmaskine er en alsidig multi-funktionel hjemmetræningsenhed til optimal fitness-træning med 

særlig vægt på muskelkraft. For at sikre, at din træning er i overensstemmelse med din generelle sundhed, bedes 

du læse følgende instruktioner og overholde dem på alle tidspunkter: 

1. Nybegyndere bør undgå, at bruge alt for tunge vægte. 

2. Under opstartssessioner, skal du bruge vægte, der kan bruges til 15 gentagelser uden at gispe efter vejret. 

3. Træk altid vejret regelmæssigt: udånd når du skubber mod belastningen (koncentrisk fase) og indånd når du 

frigiver den (excentrisk fase). Undgå tvungen vejrtrækning. 

4. Foretag alle bevægelser jævnt og glat uden ryk. 

5. Alle bevægelser skal udføres i deres fulde udstrækning for at undgå sammentrækning af musklerne. Men i 

bøjede og udstrakte positioner, skal du sikre dig, at musklerne er spændt nok til at minimere belastning på 

leddene. 

6. Vær især opmærksom på at holde din ryg i en stabil position. For at sikre dette, skal du holde spændingen i 

mavemusklerne konstant under træning. 

7. Husk altid, at dine sener og led ikke udvikler sig lige så hurtigt som din styrke og muskelkraft. Derfor skal du 

forøge mængden af træning i følgende rækkefølge: 

a. Først skal du øge din træningshyppighed (antal træningssessioner om ugen) 

b. Øg længden af dine træningssessioner (antal sæt pr. øvelse) 

c. Øg derefter sværhedsgraden af træningen (dvs. øg anvendte vægte) 

Anbefaling til træning 

Til generel fitness og sundhed, er styrke-og udholdenhedstræning de bedst egnede former for træning, samt 

træning med henblik på at opbygge musklerne (hypertrofitræning). 

Til styrke-og udholdenhedstræning er det bedst at bruge lettere vægte (ca. 40-50% af maksimal kraft*) og hurtig, 

men kontrolleret bevægelseshastighed. Antallet af gentagelser bør være mellem 16 og 20. 

Til øvelser designet til at opbygge muskler, er det tilrådeligt at bruge tungere vægte (ca. 60-80% af maksimal 

kraft*) med en moderat, langsom bevægelseshastighed. 

Efter omkring fire ugers styrke-og udholdenhedstræning, kan et moderat program med muskeltræning 

påbegyndes. For ældre mennesker er det især vigtigt at vedligeholde og opbygge muskelmasse for at lette 

unødvendig belastning af leddene. 

Start altid din session med et sæt øvelser til at varme op. Gør brug af pauser til at lave løsneøvelser. Træn 2-3 

gange om ugen og benyt enhver lejlighed til at træne på forskellige måder, f. eks. ved at gå, jogge, cykle og 

svømme. 

Du vil snart opdage, at regelmæssig motion øger din generelle fitness og følelse af velvære. 

 

OPVARMNING 

Start med 5 til 10 minutter, hvor du strækker ud og laver lette øvelser. En opvarmning øger din kropstemperatur, 

puls, og cirkulation som forberedelse til motion. 

AFKØLNING 

Slut med 5 til 10 minutters strækning. Strækning øger fleksibiliteten i dine muskler og hjælper med forebyggelse 

af skader efter motion. 
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7) ØVELSER 

 

 

 

BRYSTPRES BENSTRÆKKER 

SIDDENDE MELLEMRONING BENBØJNING 

LAT NEDTRÆK 

 

STÅENDE RONING 

TRICEP NEDSKUBNING  ARMBØJNING 

INDERLÅRET YDERLÅRET 
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DELTOID LØFT BAGSPARK 

SIDEBØJNING 


