
The Sleepy Bag
EN     IMPORTANT!     RETAIN FOR FUTURE REFERENCE – READ CAREFULLY 

The SleepyBag (sleeping bag) for babies from 0 to 6 months old OR The SleepyBag (sleeping bag) for babies from 6 to 18 months old, please check the 
product’s label. The SleepyBag (sleeping bag) is for use in a cot or a crib, pram, baby bouncer, or baby car seat. The applicable room temperature for 1 
TOG is 21-23°C, for 2.5 TOG room temperature is 10-20°C. External factors add to the insulation properties of the sleeping bag including the quantity of 
clothing the child is wearing, the clothing and tog rating of the sleeping bag should be varied to suit the room environment temperature. Please take 
into account whether the child may have a raised temperature.
The sleep bag is intended to be used without additional bedding.

CARE INSTRUCTION:
Wash before first use, delicate wash cycle 30°C, do not bleach, do not tumble dry, do not iron, do not dry clean. 
Important: wool can easily lose its shape and become less defined if washed without care.

WARNING: this sleep bag is for use in a cot or crib, car seat, pram, bouncer. 
WARNING: do not let your child overheat.
WARNING: do not use the sleep bag if the child’s head can pass through the neckhole when the product is fastened for use.
WARNING: do not use the sleep bag if the fastenings are damaged. 
WARNING: KEEP AWAY FROM FIRE

Safety Certificate OEKO-TEX®
The OEKOTEX® label indicates the safety for potential harmful substances in textile products.

FR     IMPORTANT !     À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE - À LIRE SOIGNEUSEMENT

Le SleepyBag (sac de couchage) pour les bébés âgés de 0 à 6 mois OU le SleepyBag (sac de couchage) pour les nourrissons âgés de 6 à 18 mois, merci 
de vérifier sur l’étiquette du produit. Le SleepyBag (sac de couchage) s’utilise dans un berceau, un lit d’enfant, un transat, un landau ou un siège auto 
bébé. La température d’une pièce appropriée pour un TOG 1 est de 21-23°C, pour un TOG 2.5, la température de la pièce doit être comprise entre 
10-20°C. En fonction des facteurs extérieurs additionnés aux propriétés d’isolation du sac de couchage et à la quantité de vêtements portée par 
l’enfant, l’habillage du bébé et le TOG doivent être modulés pour s’adapter à la température de la pièce. Veuillez surveiller et vérifier si la température 
de l’enfant est élevée.
Le sac de couchage est conçu pour ne pas être utilisé avec de la literie supplémentaire.

INSTRUCTION D’ENTRETIEN :
Laver avant le premier usage, lavage délicat à 30 °C, ne pas utiliser de javel, ne pas utiliser de fer ou presse à repasser, ne pas sécher en machine, pas 
de nettoyage à sec. 
Important : La laine peut perdre son cote soyeux, et ne plus avoir la meme forme initiale.

AVERTISSEMENT : ce sac de couchage s’utilise dans un berceau, un lit bébé, un siège auto enfant, un landau ou un transat.
AVERTISSEMENT : surveillez et vérifiez que votre enfant n’est pas surchauffé. 
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas le sac de couchage si la tête de l’enfant peut passer au travers de l’encolure quand le produit est complètement fermé 
pour utilisation.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas le sac de couchage si les fermetures sont endommagées. 
AVERTISSEMENT : TENIR ÉLOIGNÉ DU FEU

Certificat de sécurité OEKO-TEX®
Le label OEKOTEX® est un critère de sécurité donné après l’évaluation de la présencepotentielle desubstances nocives dans les produits textiles.

PL     WAŻNE!      ZACHOWAJ DO POŹNIEJSZYCH KONSULTACJI - PRZECZYTAJ UWAŻNIE

The SleepyBag, śpiworek niemowlęcy od 0 do 6 miesięcy LUB 6-18 miesięcy, proszę sprawdzić rozmiar na metce lub wszywce w środku śpiworka. 
Śpiworka SleepyBag można używać w łóżeczku, foteliku samochodowym, leżaczku, wózku dziecięcym. Odpowiednia temperatura w pokoju dziecka 
dla letniej wersji śpiworka 1TOG pomiędzy 21-23°C, dla wersji zimowej 2.5 TOG temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 10-20°C. Czynniki 
zewnętrzne muszą zostać odpowiednio dobrane do właściwości izolacyjnych śpiworka oraz ilości i jakości odzieży, którą dziecko ma na sobie. Ubranie 
dziecka i odpowiednią wersję TOG śpiworka należy dostosować do temperatury otoczenia w pomieszczeniu, w którym znajduje się dziecko. Proszę 
wziąć pod uwagę, czy dziecko może mieć podwyższoną temperaturę. 
Śpiworek ma być używany bez dodatkowych pościeli i nakryć.

CZYSZCZENIE:
Wyprać przed pierwszym użyciem, tylko delikatne pranie w 30°C, nie wybielać, nie czyścić chemicznie, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować.
Ważne: Wełna nieodpowiednio pielęgnowana może się skurczyć oraz szybko stracić swój pierwotny kształt.

OSTRZEŻENIE: do użycia w łóżeczku, foteliku samochodowym, leżaczku, wózku dziecięcym.
OSTRZEŻENIE: nie przegrzewać dziecka.
OSTRZEŻENIE: nie używać kiedy główka dziecka swobodnie przechodzi przez otwór na głowę, kiedy śpiworek jest gotowy do użycia, a zatrzaski 
i suwak są zapięte.
OSTRZEŻENIE: nie używać jeśli śpiworek jest uszkodzony, zapięcia są wadliwe bądź nie działają.
OSTRZEŻENIE: TRZYMAĆ Z DALA OD OGNIA

Certyfikat OEKO-TEX®
OEKOTEX® zapewnia, że w materiale użytym do uszycia pościeli nie znajdują się toksyczne i szkodliwe substancje.

moKee Polska Sp. z o.o. 
ul. Ślusarska, nr 9, 2.28, 
30-710 Kraków

tlc@mokee.eu

moKee.eu

3 in 1: winter, summer and travel sleeping bag.

3 w 1: zimowy i letni oraz podróżny śpiworek.

Gigoteuse moKee 3 en 1. Pour l’été, l’hiver et les ballades.



Fastening belts
Installation harnais de sécurité (siege auto, poussette)
Zapinanie pasów 
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Nappy changing 
Changement des couches
Zmiana pieluszki 

Changing summer or winter front
Changement devanture été hivers
Zmiana frontu zimowego lub letniego
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