NÁVOD K POUŽITÍ - LÉTAJÍCÍ TALÍŘ AEROBIE DOGOBIE
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 létající talíř Aerobie při letu zatočil
doleva, nakloňte ho při hodu také doleva (obdobně platí doprava).

PLAVE DOGOBIE VE VODĚ?
Bohužel ne. Pokud potřebujete létající talíř, který plave ve vodě a je rovněž vhodný pro psi,
pak zkuste Aerobie Superdisc nebo popř. Aerobie Squidgie (Squidgie je vyroben z podobně
pružného a měkkého materiálu, ale není tak odolný jako Dogobie).
JE LÉTAJÍCÍ TALÍŘ AEROBIE DOGOBIE NETOXICKÝ?
Ano.
MŮJ PES MILUJE APORTOVÁNÍ. JE PRO NĚJ DOGOBIE VHODNÝ?
Ano. Létající talíř Dogobie je vyrobený z měkkého a pružného materiálu, který neporaní psí
dásně, čumák či zuby. Běžné tvrdé plastové talíře mohou zuby poškodit - zejména při
prudkém nárazu talíře do zubů a navíc na sobě mohou mít již po několika kousnutích ostré
zářezy, které mohou dáseň vašeho psa poranit. I když si Dogobie nepořídíte, prosím,
nehrajte si se svým psem s běžným tvrdým létajícím talířem, váš srstnatý kamarád vám za to
poděkuje!
VYRÁBÍ AEROBIE JEŠTĚ DALŠÍ LÉTAJÍCÍ TALÍŘE VHODNÉ PRO PSI?
Aerobie má v sortimentu tři létající talíře, které psi milují: Dogobie, Squidgie a Superdisc.
Dogobie i Squidgie jsou měkké a pružné. Při jejich výrobě se používá stejná forma ale různý
materiál. Dogobie je vyráběn z materiálu tužšího a více odolného, ale neplave ve vodě.
Squidgie není tak odolný jako Dogobie, ale voda ho nadnáší.
Superdisc je větší a více odolný než Dogobie či Squidgie. Jeho velmi měkké okraje rovněž
neporaní psí zuby či dásně. Protože má navíc vynikající letové vlastnosti, je Superdisc častou
volbou pro profesionální cvičitele psů jako je Chris Perondi a jeho Psí show
(www.stuntdogshow.com).
V každém případě je dobré si uvědomit, že létající talíře jsou skvělé pro aportování, ale
nejsou primárně určené pro žvýkání.
V JAKÉ ZEMI SE AEROBIE DOGOBIE 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.

