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Produktinformation 
 

 

 

• Sleepbag babysovepose + bæreplade (tilkøbsprodukt) 

 

Advarsel: 

Lift-funktionen må kun benyttes, indtil barnet kan sidde selv. 

Brug kun på vandret, fast og tørt underlag. 

 

Advarsel: 

Lad ikke andre børn lege under eller i nærheden af liften. 

 

Advarsel:  

Brug ikke babysoveposen med bærepladen, hvis en                                      

del er i stykker, ødelagt eller mangelfuld.  

 

Brug kun reservedele, der er fremstillet eller godkendt af 

Sleepbag.dk  

 

1 

 

Advarsel: 
Sleepbag sovepose/lift må ikke stilles i nærheden af åben ild, 

eller andre varmekilder som elektriske varmeapparater eller 

gasblus. 

 
Vær opmærksom på at kontrollere bunden og remmene på 

bærepladen jævnligt! 

 

Advarsel: 
Lad aldrig dit barn være uden opsyn. Stil ikke dit barn på høje 

flader. Må ikke bruges i et stativ. 

 

Advarsel: 
Lad ikke de 2 øverste bindesnørre hænge løst ved brug af 

soveposen/køreposen med åbne sidevinger. Se illustration 

Sommerfoldning på side 10.  

 

 

 

• Sleepbag legestænger  

Advarsel: 

Sleepbag legestænger må kun benyttes ved brug af  

babysoveposen uden bæreplade. 

Sleepbag legestænger må kun benyttes, indtil barnet kan 

sidde selv. Brug kun på vandret, fast og tørt underlag.                                           
                                                                          2. 
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Sleepbag  
Babysovepose 

 

1. Hætte 

2. Dyne 

3. Sidevinge 

4. Lynlåslomme 

5. Brystlomme med trykknap 

6. Vaskeanvisning 

7. Læderstrop & knap 

8. Bindebånd 
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Sleepbag Mini 0-2 år 
 

 
 
 

 
 

5. 

 

Bindebånd, strop og loop 
 

• 1. Strop med knap 

• 2. Bindebånd  

• 3. Loop A. og B. (foldetrin A. og B.) 

 

Strop med knap (1.) benyttes, når man ønsker at fæstne 

dynens loop (3.) til soveposen, således at barnet ikke kan 

sparke dynen af. Det er en funktion, der primært anvendes, 

når soveposen benyttes med åbne sidevinger. 

 

Mini soveposen har 2 foldetrin A. og B., som kan benyttes 

trinvist efter barnets alder. Vi henviser til vores korte film på 

https://www.sleepbag.dk/pages/manualer , her vises de 

enkelte foldetrin.  

 

Bindebånd (2.) benyttes, når man ønsker soveposen lukket. 

Soveposen skal være lukket, hvis du benytter en bæreplade 

(tilkøb) sammen med dit produkt.  

 

Bindebåndene må maks. have en længde på 220 mm for at 

undgå farlige situationer. Vi kontrollerer løbende vores 

produktion. Er du alligevel i tvivl, om snorene har den rigtige 

længde, kan du til enhver tid kontrollere dine bindebånd inden 

brug. Se film her https://www.sleepbag.dk/pages/manualer  

Bindebånd (3.) sommerfoldning.          
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Sleepbag Regular 0-3år 

 

 
 
 

 
 

 
7. 

Bindebånd, strop og loop 
 

• 1. Strop med knap 

• 2. Bindebånd  

• 3. Loop A., B. og C. (foldetrin A., B. og C.) 

 

Strop med knap (1.) benyttes, når man ønsker at fæstne 

dynens loop (3.) til soveposen, således at barnet ikke kan 

sparke dynen af. Det er en funktion, der primært anvendes, 

når soveposen benyttes med åbne sidevinger. 

 

Regular soveposen har 3 foldetrin A., B. og C., som kan 

benyttes trinvist efter barnets alder. Vi henviser til vores korte 

film på https://www.sleepbag.dk/pages/manualer   her vises de 

enkelte folde trin.  

 

Bindebånd (2.) benyttes, når man ønsker soveposen lukket. 

Soveposen skal være lukket, hvis du benytter en bæreplade 

(tilkøb) sammen med dit produkt.  

 

Bindebåndene må maks. have en længde på 220 mm for at 

undgå farlige situationer. Vi kontrollerer løbende vores 

produktion. Er du alligevel i tvivl, om snorene har den rigtige 

længde, kan du til enhver tid kontrollere dine bindebånd inden                                     

brug. Se film her https://www.sleepbag.dk/pages/manualer  

Bindebånd (3.) sommerfoldning.                                                  

 

                                                                                             8. 

 

https://www.sleepbag.dk/pages/manualer
https://www.sleepbag.dk/pages/manualer


Vinterfoldning 
 

Benyt topdynen og luk begge sidevinger med bindesnørre. 

Se også påklædningsguide på side s.17/s.18 for vinterbrug. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
9. 

Sommerfoldning 
Advarsel! 

Lad ikke de 2 øverste bindestopper hænge løst, når Sleepbag 

babysovepose/kørepose benyttes i åben sommerversion. 

 

Se herunder, hvordan du ruller de 2 øverste bindestropper 

væk, så er du klar parat til start hele året rundt. 
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Målguide 
Mini & Regular 

 

 
 
 
 
11. 

Målguide 
Bæreplade 
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Blød babylift 
= Babysovepose + bæreplade 

 
Ved brug af en Sleepbag babysovepose Mini eller Regular 

kan du med fordel anvende en bæreplade (tilkøb). På denne 

måde kan du lave din babysovepose om til en blød babylift. 

Sleepbag babysovepose med bæreplade er testet og opfylder 

kravene iht. liftstandarten EN1466:2014/AC:2015 

 

Se videoguide for isætning af bærepladen på 

https://www.sleepbag.dk/pages/manualer   

 

 

13. 

 
Bæreplade montering 

• Soveposens bagside har ekstra stof i top og 

bund. Se tegning til venstre - punkt 1. 

• Pladen ligger altid centreret i soveposens midte 

og kan bruges, indtil dit barn selv kan sidde.           

Se tegning til venstre - punkt 2. 

• Ved brug af bærepladen i soveposen skal du 

altid lukke soveposens vinger med bindebånd 

(henviser til illustration side 5. Mini og side 7. 

Regular), så dit barn ikke kan glide ud.  

 

• Ved brug af bæreplade i soveposen skal du altid 

bære, således barnets hoved skråner let op. 

Fordel aldrig vægten, så dit barn har hovedet 

nedad og dermed kan glide ud. Billedet 

illustrerer, hvordan du skal bære.  
 

         14. 
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Påklædning 
Guide til, hvordan dit barn bør klædes på i en 
Sleepbag babysovepose/blød babylift.  

 

De skiftende årstider og hermed svingende temperaturer gør 

det udfordrende for småbørnsfamilier at vælge korrekt 

påklædning til de mindste børn i alderen 0-3 år, som sover 

ude i den friske luft i dagtimerne. 

 

• Advarsel 

Det er vigtigt, at dit barn ikke bliver afkølet eller ophedet, da 

begge dele kan medføre alvorlige skader på dit barn.  

 

• Advarsel  

Lad aldrig dit barn stå at sove direkte i solen. Stil altid dit barn 

i skyggen.  

 

Med Sleepbag babysovepose kan du regulere soveposens 

varme ved at folde dynen i enkelt eller dobbelt lag og ved at 

åbne/lukke sidevingerne. Se illustration sidevinger og dyne 

side 5. Mini og side 7. Regular.  

 

 

15. 

 

 

 

 

Dynen i vores sovepose er lang og kan foldes i enkelt lag til 

sommerbrug eller foldes til dobbelt lag til vinterbrug i 2-trins- 

eller 3-trinsfunktion, efter om du har en Mini eller Regular 

babysovepose. Du kan ligeledes regulere varmen ved at åbne 

eller lukke for sidevingerne. 

 

Sleepbag sovepose er et helårsprodukt, som kan bruges i 

temperaturspænd fra ned til -10 grader (som 

sundhedsstyrelsen anbefaler) og op til +22 grader. 

   

Videoguide 

Se videoguide for at komme godt i gang med dit produkt på 

https://www.sleepbag.dk/pages/manualer   

 

Videoguide Mini 

A. 0-1½ år 

B. 1½-2 år 

 

 Videoguide Regular 

A. trin – vinter- og sommer-foldeteknik 0-6 mdr. 

B. trin – vinter- og sommer-foldeteknik 6 mdr.– 1½ år 

C. trin – foldeteknik 1½ -3 år 
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Påklædningsguide 
 

Påklædning og foldning afhænger af, om dit barn sover i en 

åben kombivogn eller en traditionel, lukket barnevogn med 

kaleche, tyk bund og madras. I en velisoleret barnevogn skal 

du typisk klæde dit barn lettere på, end vi angiver her.   

 

Efterår +5 til +15 grader 

Påklædning: Langærmet bodydragt og strømpebukser samt 

en lille, tynd strikcardigan og tynd hue.  

 

Dynen i soveposen foldes i ét lag / sidevinger lukkes sammen 

om dynen. 

 

Sleepbag-hætten er slået op og i brug. 

 

Vinter -10 til +5 grader 

Påklædning: Langærmet bodydragt, strømpebukser samt en 

tyk strikcardigan, hue og vanter. 

 

Dynen i soveposen foldes dobbelt / sidevinger lukkes sammen 

om dynen. 

 

Sleepbag-hætten er slået op og i brug 

 

 
17. 

 

Forår +12 til +18 grader 

Påklædning: Langærmet bodydragt og strømpebukser samt 

en tynd strikcardigan og evt. en tynd hue.  

 
Dynen i soveposen foldes i ét lag. Temperaturspændet på 

årstiden er stort. Ved de lavere temperaturer lukkes 

sidevingerne sammen om dynen. Ved de højere temperaturer 

åbnes sidevingerne. 

Sleepbag-hætten er vendt til bagsiden og er ikke i brug. 

 
Sommer +18 til +22 grader 

Påklædning: Tynd, kortærmet bodydragt og bare ben.  

Evt. tynde strømpebukser eller løse sommerbukser.   

 

Dynen i soveposen foldes i ét lag / sidevinger helt åbne. 

Sleepbag-hætten er vendt til bagsiden og er ikke i brug. 
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Sele 
Følg din sundhedsplejerskes råd til, hvornår du skal bruge 

sele til dit barn. Du kan hurtigt og nemt bruge sele i din 

Sleepbag babysovepose uden bæreplade eller som blød 

babylift med bæreplade. 

 
u

1.

2.

1.

2.

2.

2. 2.

 

 

19.  
 

Illustration åbning til sele 

 

• Ved brug af barnevognssele skal du bruge de to 

midterste selehuller i babysoveposen (1.) 

 

• Ved brug af 5-punktsele til klapvogn og 

cykelvogn skal du bruge alle fem selehuller i 

babysoveposen (2.) 

Alle selehullerne i Sleepbag babysovepose er lavet klar, så de 

hurtigt og nemt kan tages i brug. 

Selemontering er ens for Mini og Regular. 

 
Selemontering 

Se videoguide for selemontering 

https://www.sleepbag.dk/pages/manualer   
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Lagen 

Bomuldslagen med velcro 

Når du køber din Sleepbag babysovepose, medfølger 1 stk. 

bomuldslagen, som dækker hele barnets liggeflade. Lagnet er 

udstyret med små velcrobånd langs kanten og kan 

isættes/afmonteres i babysoveposen. 

Bomuldslagnet har forsyet til huller, som du selv kan 

klippe/skære hvis det ønskes. Herefter kan selen monteres til dit 

barn.  

 

 

 
 
21. 

Legestænger & UV-cover 
Hule til at beskytte dit barn 

Sleepbag legestænger og UV-cover kan monteres på din 
babysovepose, når du er på farten. På den måde kan du 
skabe et sikkert sted for barnet, når du er i solen og eller har 
brug for at skærme dit barn for indtryk i hjemmet ude og inde. 

 

• Advarsel 
Sleepbag legestænger må kun benyttes ved brug af 
babysoveposen uden bæreplade. 

Sleepbag legestænger må kun benyttes, indtil barnet kan 
sidde selv. Brug kun på vandret, fast og tørt underlag.          

 

• Advarsel 
Fiksér de 2 løse bindebånd i sidevinges top ved at rulle 
dem op på sidevingens sorte knap og fæstne PU-stroppen 
omkring knappen. 

• Advarsel 
Lad aldrig dit barn være uden opsyn ved brug af 
legestænger og UV-cover. 
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Vask og rengøring 
Babysovepose Mini eller Regular 

 
• Vask 

Aftag bæreplade og lagen inden vask. 

Åbn alle knapper, PU stropper og bindebånd. 

Brug neutralt vaskemiddel til kulørt vask uden blegemiddel. 
Intet skyllemiddel. Ved ofte og alm. rengørende vask for snavs 
og smuds, anbefales 40 grader. Ved vask på den måde 
skåner du ydermaterialerne i din sovepose. 
 
Soveposen kan vaskes på op til 60 grader, det anbefales ved 
uheld hvor opkast, urin eller afføring påføres produktet.   
 
Vend den bløde plysside ud og yderstoffet ind. 
 
Vask i min. 7 kg vaskemaskine. 
 

• Tørring 
Du kan tørre din Sleepbag i tørretumbler på lav varme med 
 3-6 tennisbolde. På den måde opnår du en blød sovepose 
med mere fyldeffekt. 
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Sleepbag bærepladebetræk 
• Vask 

Sleepbag bærepladebetræk kan maskinvaskes på 40 grader. 
 
Aftag træfiberplade ved at åbne trykknapperne i bunden af dit 
bærepladebetræk. Vend PU bæreremme ind i bæreplade-
betrækket og luk med trykknap.  
 

- Vi anbefaler at vaske bærepladebetrækket separat. 
- Brug neutralt vaskemiddel til kulørt vask uden 

blegemiddel og intet skyllemiddel.  
 

• Tørring 
Du kan tørre dit bærepladebetræk i tørretumbler på lav varme, 
bibehold remmene inden i betrækket under tørretumbling. 

- Betrækket kan stryges / PU rem tåler ikke strygning. 
 

 
 

 

Sleepbag lagen 
• Vask 

Sleepbag lagen kan maskinvaskes på 40 eller 60 grader. 
Vi anbefaler at vaske lagnet separat eller i en vaskepose eller 
lign. for at beskytte det øvrige vasketøj mod velcrodelen. 
Brug neutralt vaskemiddel til kulørt vask uden blegemiddel. 
Intet skyllemiddel.  
 

• Tørring 
Du kan tørre dit Sleepbag lagen i tørretumbler på lav varme. 
 

          24. 


