
NÁVOD K POUŽITÍ - LÉTAJÍCÍ TALÍŘ AEROBIE SKYLIGHTER 
 
JAK SE MÁ LÉTAJÍCÍ TALÍŘ AEROBIE HÁZET? 
Pokud chcete, aby vám létající talíř Aerobie letěl rovně, házejte ho vodorovně - tedy bez 
náklonu.  Lidé jsou u běžných létajících talířů zvyklí házet je nakloněné směrem dolů, aby 
předcházeli tendenci  Frisbee zatáčet. To ale u létajících talířů Aerobie není třeba, házejte 
ho tedy pro přímý let vodorovně.  Pokud chcete, aby vám Aerobie ring při letu zatočil 
doleva, nakloňte ho při hodu také doleva (obdobně platí doprava). 

 
 
POTŘEBUJE LÉTAJÍCÍ TALÍŘ AEROBIE SKYLIGHTER BATERIE? 
Pokud s ním budete házet ve dne, tak ne - svou konstrukcí je obdobný s talířem Aerobie 
Superdisc Ultra. Pro noční házení je talíř napájen dvěma lithiovými 3V bateriemi CR2032. 
Sice dlouho vydrží, ale pokud se vybijí, lze je vyměnit - jsou běžně dostupné. Pro delší 
životnost baterií nezapomeňte světlo po skončení házení vypnout. 
 
Z JAKÉHO MATERIÁLU SE VYRÁBÍ LÉTAJÍCÍ TALÍŘ SKYLIGHTER? 
Okraj (úchopová část) létajícího talíře Aerobie Skylighter je vyráběn z thermoplastického 
elastomeru podobného gumě, střed je pak z pevného čirého plastu. Světelný modul z 
vysoce odolného plastu je akusticky přivařen do středu spodní části talíře. 
 
MÁM MALÉ DĚTI A LÉTAJÍCÍ TALÍŘ SKYLIGHTER JE PRO NĚ ASI PŘÍLIŠ VELKÝ. NABÍZÍTE I 
NĚJAKÝ MENŠÍ SVÍTÍCÍ LÉTAJÍCÍ TALÍŘ? 
Ano, v nabídce je fosforeskující verze létajícího talíře Aerobie Squidgie, který má průměr o 
10 cm menší, je velmi měkký a pružný a je vhodný pro děti od 5-ti let. 
 
GUMOVÉ OKRAJE JSOU POHODLNÉ PŘI CHYTÁNÍ, PROČ JEŠTĚ JSOU DŮLEŽITÉ? 
Kromě toho, že se létající talíře Skylighter příjemně chytají, gumové okraje se také lépe drží 
v ruce a prodlužují létajícím talířům životnost. Běžný létající talíř má po pár dopadech na 
chodník na okrajích škrábance a někdy až ostré zářezy.  Gumové okraje na létajících talířích 
Skylighter po dopadu na chodník žádné poškození nevykazují. 
 
V JAKÉ ZEMI SE LÉTAJÍCÍ TALÍŘ AEROBIE SKYLIGHTER VYRÁBÍ? 
Od samého počátku se létající talíře Aerobie vyrábí v USA a to z důvodu kontroly dodržování 
standardů při výrobním procesu, které mají zásadní vliv na letový výkon a kvalitu. 


