
Hur du använder våra pikar 

Gratulerar. Du är nu ägare till en handbyggd pik från PIKMAKARN som ger dig oöverträffat fallskydd, 
exakt information om isens bärighet och som dessutom är perfekt att staka med. Den har även många andra 
spännande funktioner. Läs igenom nedanstående för att få ut det mesta av din pik. 
 
Pikarna tas enklast isär genom att hålla i handtagen (TURBO- och SUPERTURBO-modellerna nedersta 
handtagen) och sen slå spetsen sidledes i isen. 
 
Om det finns risk för fall vid t.ex. överis, sprickor eller skräp på isen så håll i de svarta gummihandtagen 
och åk med en pik i var hand med armarna avslappnat hängande utmed sidorna (beredskapsläge). Endast 
när du är helt säker på att det inte föreligger någon fallrisk kan du sätta ihop pikarna och stoppa dem under 
armen med spetsarna framåt. 
Träna på att ta fram och isär pikarna snabbt så att du även kan klara ett överraskande tillbud. 
 
Pikarna är konstruerade så att de vid måttlig överbelastning inte går av utan böjer sig. 
 
När du åker och pikar samtidigt, pika med en snärtig rörelse så att du omedelbart rycker tillbaka piken. På 
detta sätt undviker du att den böjs. Om den trots allt blir böjd, så räta ut den genom att lägga spetsen mot 
isen och tryck försiktigt med handen. 
Eventuella böjar på rören bör rätas ut så snart som möjligt så att återhärdning kan börja. 
 
Börja med att pika med piken ihopsatt. Då använder du den totala vikten och behöver inte ta i så hårt. Träna 
genom att hugga med piken i känd istjocklek. Hugg hårdare och hårdare tills du slår igenom och memorera 
hur hårt du behövde hugga. Upprepa detta på olika istjocklekar och iskvaliteter. På relativt tunn is är det 
lämpligt att pika endast med ena delen då den tack vare den lägre vikten ger mer exakt information. 
 
Gäller ej TURBO- och SUPERTURBO-modellerna: För att få ett kamera eller kikarstativ, dra övre piken 
uppåt en bit till lagom höjd. Lås ihop med handen och placera sedan kameran eller kikaren ovanpå övre 
pikens handtag. 
 
Piken kan användas som nödisdubb, om du inte får fram dina vanliga isdubbar. 
 
För att få en förlängd arm som t.ex. kan användas till att plocka upp kvarglömda saker ur en plurrvak, så 
kan du vända pikarna 180 grader och koppla ihop. 
 
Tänk på att inte vifta med spetsarna när du stakar. Ha alltid spetsarna riktade framåt vid landpromenader så 
att du inte skadar den som går bakom om du snubblar. 
 
Skumgummihandtagen, ungefär mitt på pikarna kan flyttas: Massera in diskmedelsblandat vatten under 
handtagen. Vrid och flytta. 
 
Om du tycker att pikarna sitter for hårt eller for löst ihop, så lägg handtagen över en kastrull så att 
klämmorna doppas i kokande vatten några minuter och justera sedan. 
 
Tycker du att spetsskydden sitter för hårt, så koka dem i 5 min. och sätt dem sedan på spetsarna direkt. 
 
Den neongula färgen bleks som alla neonfärger av ultraviolett ljus. Lämna den därför inte framme i dagsljus 
någon längre tid. 
 
Ett tips. En del använder pikarna även som stavgångstavar, vandringsstavar, inline och rullskidstavar, då 
med hårdmetalldubbade spetsskydden på båda spetsarna (kostar 30:-/st). Detta har dock ej testats av 
Pikmakarn men bör fungera utmärkt. 
 
Synpunkter på produkten välkomna. 
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