
 

Consumer Goods (Products Containing Button/Coin Batteries) 

Information Standard 

This mandatory standard defines safety warnings and information for 

consumer goods that contain button/coin batteries, including storage cases and 

organisers. 

It also applies to accessories of consumer goods, such as remote controls, that 

contain button/coin batteries. 

It defines: 

• which warnings are required, and where the warnings should appear 

• best practice recommendations about other information that should be 

included. 

Warnings are necessary for these products. Consumers need to know about the 

risks that button/coin batteries can pose, and what to do if they suspect that 

someone has swallowed or inserted a battery. 

This mandatory standard refers to national and international industry 

standards, which are available from SAI Global, the International Organization 

for Standardization, and Standards Australia. 

It's one of four mandatory standards that apply to button/coin batteries and 

goods that contain them. 

1. Exemptions 

2. Read the standard 

3. Related standards 

Summary of requirements 

(a) Markings and warnings 

The information standard requires that you must include warnings: 

• in the instructions, if they accompany the goods 

• on the package, if the goods are packaged 

• attached to the goods themselves, if the goods aren’t packaged. 

The warnings must be clearly visible, prominent, and legible. 

The warning information required in accompanying instructions can be 

provided in any format, such as: 

• on the packaging 

• in an accompanying leaflet 

• on a sticker or hang-tag attached to the product 

• on the product itself. 

http://www.saiglobal.com/
https://www.iso.org/
https://www.iso.org/
https://www.techstreet.com/sa
https://www.productsafety.gov.au/standards/button-coin-batteries
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/mandatory-standards/consumer-goods-products-containing-buttoncoin-batteries-information-standard#exemptions
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/mandatory-standards/consumer-goods-products-containing-buttoncoin-batteries-information-standard#read-the-standard
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/mandatory-standards/consumer-goods-products-containing-buttoncoin-batteries-information-standard#related-standards


Some kinds of consumer goods that contain button/coin batteries pose a lower 

risk in terms of battery accessibility. For these kinds of goods, there are more 

flexible warning requirements that require, at a minimum, that warnings are 

provided in accompanying instructions. 

This information standard also provides a range of best practice 

recommendations, which we encourage you to use to further reduce the risk of 

injury to children. 

(b) Warning and alert symbols 

This information standard includes the following example of an internationally 

recognised safety alert symbol that can be included in warnings (not to scale): 

 
You can also use the warning symbol with text that explains the warning. 

  Warning: Contains button or coin cell battery. 

Hazardous if swallowed – see instructions 

Warning symbols don’t have to be provided in colour. However, using colour 

in safety signs is considered best practice. It helps draw attention to the 

message. 

For more advice about alert symbols, refer to the voluntary industry 

standard ISO 3864-2:2016 Graphical symbols—Safety colours and safety 

signs—Part 2: Design principles for product safety labels. 

Section 1.02 Exemptions 

This mandatory standard does not apply to: 

• consumer goods that were first supplied to a consumer before the 

requirements became mandatory 

• professional equipment where all of the following apply: 

https://www.iso.org/standard/66836.html
https://www.iso.org/standard/66836.html


 

o the equipment is intended to be used in trades, professions or 

industries 

o the equipment is not intended for sale to the general public 

o the equipment is not intended to be used where children are 

present 

• audio-visual and information and communications technology 

equipment containing button/coin batteries that are soldered in place. 

 

  



Bản dịch tham khảo 

12. Hàng tiêu dùng (Sản phẩm có nút bấm / Pin đồng xu)  

Tiêu chuẩn thông tin 

Tiêu chuẩn bắt buộc này xác định các cảnh báo và thông tin an toàn đối với 

hàng tiêu dùng có chứa pin cúc áo / đồng xu, bao gồm cả hộp đựng và hộp 

đựng. 

Nó cũng áp dụng cho các phụ kiện của hàng tiêu dùng, chẳng hạn như điều 

khiển từ xa, có chứa pin cúc áo / đồng xu. 

Nó định nghĩa rằng: 

• những cảnh báo nào được yêu cầu và những cảnh báo sẽ xuất hiện ở 

đâu 

• khuyến nghị thực hành tốt nhất về thông tin khác nên được đưa vào. 

Cảnh báo là cần thiết cho các sản phẩm này. Người tiêu dùng cần biết về 

những rủi ro mà pin cúc áo / đồng xu có thể gây ra và phải làm gì nếu họ nghi 

ngờ ai đó đã nuốt hoặc lắp pin vào. 

Tiêu chuẩn bắt buộc này đề cập đến các tiêu chuẩn công nghiệp quốc gia và 

quốc tế, có sẵn từ SAI Global, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế và Tiêu chuẩn 

Australia. 

Đó là một trong bốn tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng cho pin cúc áo / đồng xu và 

hàng hóa có chứa chúng. 

Tóm tắt các yêu cầu 

Đánh dấu và cảnh báo 

Tiêu chuẩn thông tin yêu cầu bạn phải bao gồm các cảnh báo: 

• trong hướng dẫn, nếu chúng đi kèm với hàng hóa 

• trên bao bì, nếu hàng hóa được đóng gói 

• được gắn vào chính hàng hóa, nếu hàng hóa không được đóng gói. 

Các cảnh báo phải hiển thị rõ ràng, nổi bật và dễ đọc. 

Thông tin cảnh báo được yêu cầu trong hướng dẫn kèm theo có thể được cung 

cấp ở bất kỳ định dạng nào, chẳng hạn như: 

• trên bao bì 



 

• trong một tờ rơi đi kèm 

• trên nhãn dán hoặc thẻ treo gắn liền với sản phẩm 

• trên chính sản phẩm. 

Một số loại hàng tiêu dùng có chứa pin dạng cúc áo / đồng xu gây ra rủi ro 

thấp hơn về khả năng tiếp cận của pin. Đối với những loại hàng hóa này, có 

nhiều yêu cầu cảnh báo linh hoạt hơn, yêu cầu tối thiểu phải đưa ra các cảnh 

báo trong hướng dẫn kèm theo. 

Tiêu chuẩn thông tin này cũng đưa ra một loạt các khuyến nghị về phương 

pháp hay nhất, mà chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng để giảm hơn nữa nguy 

cơ thương tích cho trẻ em. 

Biểu tượng cảnh báo và cảnh báo 

Tiêu chuẩn thông tin này bao gồm ví dụ sau đây về biểu tượng cảnh báo an 

toàn được quốc tế công nhận có thể được đưa vào các cảnh báo (không chia tỷ 

lệ):  

Bạn cũng có thể sử dụng biểu tượng cảnh báo với văn bản giải thích 

cảnh báo. 

    Cảnh báo: Có nút hoặc pin đồng xu. Nguy hiểm nếu nuốt phải - xem 

hướng dẫn 

Các biểu tượng cảnh báo không nhất thiết phải được cung cấp bằng màu 

sắc. Tuy nhiên, sử dụng màu sắc trong các biển báo an toàn được coi là 

phương pháp tốt nhất. Nó giúp thu hút sự chú ý vào thông điệp. 

Để được tư vấn thêm về các biểu tượng cảnh báo, hãy tham khảo tiêu 

chuẩn công nghiệp tự nguyện ISO 3864-2: 2016 Biểu tượng đồ họa — Màu 



sắc an toàn và dấu hiệu an toàn — Phần 2: Nguyên tắc thiết kế nhãn an toàn 

sản phẩm. 

Miễn trừ 

Tiêu chuẩn bắt buộc này không áp dụng cho: 

• hàng tiêu dùng lần đầu tiên được cung cấp cho người tiêu dùng trước 

khi các yêu cầu trở thành bắt buộc 

• thiết bị chuyên nghiệp áp dụng tất cả các điều sau:  

thiết bị được thiết kế để sử dụng trong các ngành, nghề hoặc lĩnh vực công 

nghiệp 

o thiết bị không nhằm mục đích bán cho công chúng 

o thiết bị không nhằm mục đích sử dụng khi có trẻ em 

• thiết bị công nghệ nghe nhìn và thông tin và truyền thông có chứa pin cúc áo 

/ đồng xu được hàn tại chỗ. 

 


