
NÁVOD K POUŽITÍ - LÉTAJÍCÍ TALÍŘ AEROBIE SUPERDISC 
 
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). 

 
 
EXISTUJE VĚTŠÍ VERZE AEROBIE SUPERDISCU? 
Ano, Aerobie Superdisc Ultra má průměr o 5 cm větší (celkem 30 cm) a je o 43g těžší 
(celkem 162g), což je výhodné zejména při silnějším větru. Nemá ale až tak měkký úchop 
jako verze Superdisc a je vhodný až pro děti o 10-ti let. 
 
PLAVE SUPERDISC VE VODĚ? 
Ano, je vhodný i do bazénu či na pláž. 
 
VYRÁBÍ SE I SVĚTÉLKUJÍCÍ VERZE VIDITELNÁ ZA TMY? 
Ne. Pro tento účel je vyroben Skylighter (osvícený LED diodami) nebo fosforeskující verze 
pružného měkkého létajícího talíře  Squidgie. 
   
Z JAKÉHO MATERIÁLU SE VYRÁBÍ SUPERDISC? 
Okraj (úchopová část) létajícího talíře Superdisc je vyráběna z thermoplastického 
elastomeru podobného gumě, střed je pak z pevného čirého plastu. 
 
MĚKKÉ OKRAJE JSOU POHODLNÉ PŘI CHYTÁNÍ, PROČ JEŠTĚ JSOU DŮLEŽITÉ? 
Kromě toho, že se létající talíře Superdisc velmi příjemně chytají, gumové okraje také lépe 
drží v ruce a prodlužují talířům životnost. Běžný létající talíř má po pár dopadech na chodník 
na okrajích škrábance a někdy až ostré zářezy.  Měkké okraje na létajících talířích Superdisc 
po dopadu na chodník žádné poškození nevykazují. 
 
MŮJ PES MILUJE APORTOVÁNÍ. JE PRO NĚJ SUPERDISC VHODNÝ? 
Ano. Létající talíř Superdisc má měkký okraj, který neporaní psí dásně či zuby. Je to talíř s 
vysokým letovým výkonem a proto je často využíván profesionálními trenéry a baviči jako je 
Chris Perondi (http://www.stuntdogshow.com). Běžné tvrdé plastové talíře mají na sobě 
často po několika kousnutích ostré zářezy, které mohou zranit dáseň či poškodit zuby 
(zejména při prudkém nárazu talíře do zubů). Pro psy byl také speciálně vyvinut létající talíř 
Dogobie.  
 
 



V JAKÉ ZEMI SE LÉTAJÍCÍ TALÍŘ AEROBIE SUPERDISC 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. 


