
Consumer Goods (Aquatic Toys) Safety Standard 

2020 
 

The Consumer Goods (Aquatic Toys) Safety Standard 2020 sets out the 

mandatory requirements for aquatic toys. These requirements are intended to 

reduce the risk of serious injury or death to children from drowning. 

An aquatic toy must comply with the relevant sections of one of the following 

standards: 

1. Australian/New Zealand Standard AS/NZS ISO 8124.1:2019 Safety of toys 

Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties 

2. International Standard ISO 8124-1:2018 Safety of toys - Part 1: Safety 

aspects related to mechanical and physical properties. 

These standards can be purchased from the SAI Global or ISO websites. 

The ACCC can make a copy of these standards available for viewing at one of its 

offices, subject to licensing conditions. 

Key requirements 

This information aims to give suppliers a general idea of what is required by the 

mandatory standard. Suppliers must not rely on this information as a complete 

guide to compliance, and should refer to the Consumer Goods (Aquatic Toys) 

Safety Standard 2020 for the full requirements. 

Design and construction 

Inflatable aquatic toys must meet prescribed design and construction requirements 

set out in the mandatory standard. 

Warning requirements 

Aquatic toys must carry a warning in accordance with the mandatory standard. 

The words of the warning must be: 

• in English 

• clearly legible 

• clearly visible 

https://www.legislation.gov.au/Details/F2020L00686
https://www.saiglobal.com/
https://www.iso.org/home.html
https://www.legislation.gov.au/Details/F2020L00686
https://www.legislation.gov.au/Details/F2020L00686


• indelible. 

Advertising copy or graphics shall not state or imply that a child will be safe if 

left unsupervised with an aquatic toy. 

Complying with the mandatory standard during transition phase 

The mandatory standard includes a transition period to assist with the changeover 

to the new mandatory standard. 

Up to 12 June 2022, suppliers have the option to comply with the requirements 

from either the Consumer Goods (Aquatic Toys) Safety Standard 2020 or 

the Consumer Protection Notice No. 2 of 2009 (Consumer Product Safety 

Standard for Flotation Toys and Aquatic Toys). 

From 13 June 2022, suppliers must only comply with the requirements in 

the Consumer Goods (Aquatic Toys) Safety Standard 2020. 

More information is available in the Explanatory Statement on the Federal 

Register of Legislation website. 

Mandatory standard for swimming and flotation aids 

Please note that there is a mandatory standard for swimming and flotation 

aids that applies to a separate class of products. Aquatic toys are not swimming 

and flotation aids. 

  

https://www.legislation.gov.au/Details/F2020L00686
https://www.legislation.gov.au/Details/F2009L01474
https://www.legislation.gov.au/Details/F2020L00686
https://www.legislation.gov.au/Details/F2020L00686/Explanatory%20Statement/Text
https://www.productsafety.gov.au/standards/swimming-flotation-aids
https://www.productsafety.gov.au/standards/swimming-flotation-aids


Bản dịch tham khảo 

1. Tiêu chuẩn An toàn hàng hóa tiêu dùng (Đồ chơi trẻ em dưới nước) 2020 

Tiêu chuẩn An toàn hàng hóa tiêu dùng (Đồ chơi dưới nước) 2020 đưa ra các yêu 

cầu bắt buộc đối với đồ chơi trẻ em dưới nước. Các yêu cầu này nhằm giảm thiểu 

các nguy cơ gây chấn thương nguy hiểm hoặc tử vong cho trẻ em do đuối nước.  

Đồ chơi thủy sinh trẻ em phải tuân theo các phần liên quan của một trong các tiêu 

chuẩn sau: 

1. Tiêu chuẩn Úc / New Zealand AS / NZS ISO 8124.1: 2019 An toàn đồ 

chơi Phần 1: Các khía cạnh an toàn liên quan đến các tính chất cơ học và vật lý 

2. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 8124-1: 2018 An toàn đồ chơi - Phần 1: Các khía 

cạnh an toàn liên quan đến các tính chất cơ lý.  

Các tiêu chuẩn này có thể được mua từ các trang web của SAI Global hoặc ISO. 

ACCC có thể cung cấp một bản sao của các tiêu chuẩn này để xem tại một trong 

các văn phòng của mình, tùy thuộc vào các điều kiện cấp phép. 

Các yêu cầu cơ bản  

Thông tin này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà cung cấp một ý tưởng chung 

về những gì được yêu cầu bởi tiêu chuẩn bắt buộc. Thông tin này không phải là 

một hướng dẫn đầy đủ để tuân thủ và các nhà cung cấp nên tham khảo Tiêu chuẩn 

An toàn Hàng tiêu dùng (Đồ chơi dưới nước) 2020 để biết đầy đủ các yêu cầu. 

Thiết kế và xây dựng 

Đồ chơi thủy sinh bơm hơi phải đáp ứng các yêu cầu về thiết kế và cấu tạo theo 

quy định trong tiêu chuẩn bắt buộc. 

Yêu cầu cảnh báo 

Đồ chơi thủy sinh phải có cảnh báo phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc. 

Lời cảnh báo phải: 

• Bằng tiếng Anh.  

• rõ ràng, dễ đọc. 

• có thể nhìn thấy rõ ràng. 



• không thể xóa được. 

Bản sao hoặc hình ảnh quảng cáo không được nêu hoặc ngụ ý rằng trẻ em sẽ được 

an toàn nếu không được giám sát với đồ chơi thủy sinh. 

Tuân thủ tiêu chuẩn bắt buộc trong giai đoạn chuyển tiếp 

Tiêu chuẩn bắt buộc bao gồm một giai đoạn chuyển tiếp để hỗ trợ việc chuyển đổi 

sang tiêu chuẩn bắt buộc mới. 

Cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2022, các nhà cung cấp có thể tùy chọn tuân thủ các 

yêu cầu từ Tiêu chuẩn An toàn Hàng tiêu dùng (Đồ chơi dưới nước) 2020 hoặc 

Thông báo Bảo vệ Người tiêu dùng số 2 năm 2009 (Tiêu chuẩn An toàn Sản phẩm 

Tiêu dùng cho Đồ chơi nổi và Đồ chơi dưới nước). 

Từ ngày 13 tháng 6 năm 2022, các nhà cung cấp chỉ phải tuân thủ các yêu cầu trong 

Tiêu chuẩn An toàn Hàng tiêu dùng (Đồ chơi dưới nước) 2020. 

Thông tin bổ sung có sẵn trong Tuyên bố Giải thích trên trang web Đăng ký Pháp 

chế Liên bang. 

Tiêu chuẩn bắt buộc đối với dụng cụ hỗ trợ bơi và nổi. 

Xin lưu ý rằng có một tiêu chuẩn bắt buộc đối với dụng cụ hỗ trợ bơi và nổi áp 

dụng cho một loại sản phẩm riêng biệt. Đồ chơi dưới nước không phải là dụng cụ 

hỗ trợ bơi và nổi. 

 


