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CONTENTS 
1 x Victor the Vibrating Turtle    
This product requires, but does not include, 2 D size batteries   
 

BEFORE USE 
1. Undo the zip down the back of the body of the turtle. 
2. Remove the top foam pad. 
3. Lift out plastic battery compartment. Take care not to damage the wiring. 
4. Install 2 D size batteries, observing the polarity indicated. 
5. Replace the battery compartment making sure the flap is facing upwards. 
6. Replace foam pad, close the zip. 
 

USE 
Victor will vibrate when he is hugged. The vibration is activated by the flap on the top part of the 
battery compartment. He will not vibrate if he is left unattended. It is advised that the batteries 
are removed when not in use.   
 

CARE & MAINTENANCE 
Remove the battery compartment and vibration unit to clean the turtles fur ‘outer’.  This can be 
surfaced washed only. Do not dry clean. Change the batteries as required.  Remove exhausted 
batteries.  Do not dispose of batteries in fire.  Do not mix old/new batteries or different types of 
batteries.  If the product will not be in use for long periods, remove the batteries. 
Store away from excessive heat and damp. 
In the unlikely event of product failure, try new batteries.  Do not attempt to open up or repair 
the vibration unit of this product. 
 

SAFETY 
Always supervise the use of this product.    
 

SPECIFICATION 
Size: 48 x 48 x 20cm     Weight: approximately 1.6kg    Polyester Fibre  
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VITOR A TARTARUGA VIBRATÓRIA 19203 

 
CONTEÚDO 
1 x Vitor a Tartaruga Vibratória 
Este produto necessita de 2 pilhas D (não incluídas). 
 
ANTES DE UTILIZAR 

1. Desaperte o fecho nas costas da tartaruga. 
2. Remova a almofada do topo. 
3. Levante o compartimento plástico das pilhas. Tenha cuidado para não danificar os fios. 
4. Instale 2 pilhas D, observando a polaridade indicada. 
5. Volte a colocar o compartimento das pilhas deixando a aba virada para cima. 
6. Volte a colocar a almofada, feche o compartimento. 

 
UTILIZAÇÃO 
O Vitor vai vibrar quando é abraçado. A vibração é ativada pela aba na parte de cima do 
compartimento das pilhas. Ele não vai vibrar se for deixado sozinho. É aconselhado remover as 
pilhas quando não está a ser utilizado. 
 
CUIDADO E MANUTENÇÃO 
Remova o compartimento das pilhas e unidade de vibração para limpar a pelugem da tartaruga 
‘exterior’. Pode lavar apenas superficialmente. Não lave a seco. Substitua as pilhas quando for 
necessário. Remova as pilhas gastas. Não deite as pilhas ao lume. Não misture pilhas novas 
com pilhas velhas ou diferentes tipos de pilhas. Se este produto não for utilizado por longos 
períodos de tempo, remova as pilhas. Guarde afastado de calor excessivo e humidade. 
Na eventualidade deste produto falhar, experimente com pilhas novas. Não tente abrir ou 
reparar a unidade vibratória deste produto. 
 
SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto. 
 
ESPECIFICAÇÕES 
Tamanho: 48 x 48 x 20cm  Peso: aproximadamente 1.6kg  Fibras de poliéster 
 


