
Elastic luggage straps Safety Standard 2017 

The mandatory standard prescribes requirements for the safety markings and 

labelling requirements of elastic luggage straps. 

About elastic luggage straps 

Elastic luggage straps are designed for securing luggage or other objects. They are 

also known as: 

• octopus, or occy straps 

• bungee, or bungie cords. 

The mandatory standard applies to elastic straps, ties or cords that have: 

• a hook 

• a buckle 

• other type of fastening device, at each end. 

Mandatory standard 

Consumer Goods (Elastic luggage straps) Safety Standard 2017 sets out the 

requirements for elastic luggage straps. 

Key requirements 

These requirements aim to provide an overview of the mandatory standard. 

Suppliers must not rely on this information as a complete guide to compliance. 

Safety markings 

The mandatory standard requires elastic luggage straps to have a permanently 

attached label with the following warning: 

• WARNING.Rebounding hooks cause blindness. Place hooks with care. 

Keep face and body out of rebound path. DO NOT overstretch. DO NOT use 

when strap has visible signs of wear or damage. 

The label must state the: 

• word ‘WARNING’ and the words ‘DO NOT’ in upper case black letters of 

not less than 5 millimetres in height on a yellow background 

• remaining words in upper and lower case letters as shown above, the upper 

case letters being of not less than 5 millimetres in height on a yellow 

background. 

Complying with the mandatory standard during transition phase 

http://www.legislation.gov.au/Details/F2017L00382


This mandatory standard currently includes a transition period to assist with the 

changeover to the new mandatory standard. 

Up to 30 June 2019, suppliers have the option to comply with the requirements 

from either Consumer Goods (Elastic luggage straps) Safety Standard 

2017 or Trade Practices (Consumer Product Safety Standards) Regulations 1979 - 

Elastic luggage straps. 

From 1 July 2019 suppliers must only comply with the requirements in Consumer 

Goods (Elastic luggage straps) Safety Standard 2017. 
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Bản dịch tham khảo 

Tiêu chuẩn an toàn dây đai hành lý đàn hồi 2017 

Tiêu chuẩn bắt buộc quy định các yêu cầu về đánh dấu an toàn và yêu cầu ghi nhãn 

của dây đai hành lý đàn hồi. 

Về dây đai hành lý co giãn 

Dây đai hành lý đàn hồi được thiết kế để cố định hành lý hoặc các đồ vật khác. 

Chúng còn được gọi là: 

• dây bạch tuộc hoặc dây đai thần kỳ 

• bungee, hoặc dây bungie. 

Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng cho dây đai đàn hồi, dây buộc hoặc dây có: 

• một đầu móc 

• một  khóa 

• loại thiết bị buộc khác, ở mỗi đầu. 

Tiêu chuẩn bắt buộc 

Tiêu chuẩn An toàn 2017 dành cho Hàng tiêu dùng (Dây đai hành lý đàn hồi) đưa 

ra các yêu cầu đối với dây đai hành lý đàn hồi. 

Yêu cầu chính 

Các yêu cầu này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về tiêu chuẩn bắt buộc. 

Các nhà cung cấp không nên dựa vào thông tin này như một hướng dẫn đầy đủ để 

tuân thủ. 

Dấu hiệu an toàn 

Tiêu chuẩn bắt buộc yêu cầu dây đai hành lý đàn hồi phải có nhãn gắn cố định với 

cảnh báo sau: 

• CẢNH BÁO. Móc nối liền nhau có thể gây mù. Đặt móc cẩn thận. Giữ cho 

khuôn mặt và cơ thể tránh khỏi dây bật lại . KHÔNG căng dây quá mức. KHÔNG 

sử dụng khi dây đeo có dấu hiệu mòn hoặc hư hỏng. 

Nhãn phải nêu rõ: 

• từ ‘CẢNH BÁO’ và từ ‘KHÔNG ĐƯỢC’ viết hoa chữ màu đen có chiều 

cao không dưới 5 mm trên nền màu vàng 

• các từ còn lại bằng chữ hoa và chữ thường như hình trên, các chữ hoa có 

chiều cao không dưới 5 mm trên nền màu vàng. 

Tuân thủ tiêu chuẩn bắt buộc trong giai đoạn chuyển tiếp 



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

chuyển đổi sang tiêu chuẩn bắt buộc mới. 

Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, các nhà phân phối có tùy chọn tuân thủ các 

yêu cầu từ Tiêu chuẩn An toàn Hàng tiêu dùng (Dây đai hành lý đàn hồi) 2017 

hoặc Quy định Thực hành Thương mại (Tiêu chuẩn An toàn Sản phẩm Tiêu dùng) 

1979 - Dây đai hành lý đàn hồi. 

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, các nhà phân phối chỉ phải tuân thủ các yêu cầu 

trong Tiêu chuẩn An toàn Hàng tiêu dùng (Dây đai hành lý đàn hồi) 2017. 

 

 


