
4. Consumer Protection Notice No.1 of 2013 

Consumer Protection Notice No.1 of 2013 sets out the mandatory requirements 

for baby walkers. 

This mandatory standard is based on certain sections of the American standard 

ASTM F977-12 ‘Standard Consumer Safety Specification for Infant Walkers’ 

You must consult the mandatory standard for these details. 

Key requirements 

The listed requirements aim 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. 

Design and construction 

A baby walker must have a braking mechanism to stop it falling down steps and 

stairs. 

Performance 

Baby walkers must comply with the mandatory standard performance 

requirements as specified in clauses 6.1, 6.3 and test methods in Clauses 7.3 and 

7.6 of ASTM F 977-12. 

Clause 6.1 specifies tests for baby walkers to resist tipping over an obstacle and to 

resist tipping over when a child leans out of the baby walker. Clause 7.3 is the 

testing method. 

Clause 6.3 specifies testing the braking mechanism to prevent the baby walker 

falling down stairs. Clause 7.6 is the testing method. 

Labelling 

Clause 8.2 specifies the labelling requirements. 

Label 1 

The warning statement must be: 

• in contrasting colour(s) 

• permanent 
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• conspicuous 

• in sans serif style font, and 

• have a safety alert symbol. 

The word WARNING must be at least 5 mm high and the rest of the words must 

be in letters at least 2.5 mm high. 

For example: 

 
  

If the baby walker has a parking brake: 

 
In the stairs warning, the safety alert symbol and the word ‘WARNING’ must be 

at least 5 mm high and must be black lettering on an orange background 

surrounded by a black border. The rest of the words must be characters whose 

upper case is at least 2.5 mm high and must be black lettering on a white 

background. 

Additional warning labels 

There are additional warnings that must appear on the walker: 

• Use only on flat surfaces free of objects that could cause the walker to tip 

over. 

• To avoid burns, keep the child away from hot liquids, ranges, radiators, 

space heaters, fireplaces, etc. 

• Warning: Parking brake use does not totally prevent walker movement. 

Always keep child in view when in the walker, even when using the 

parking brakes (only for baby walkers equipped with a parking brake). 



The safety alert symbol isn’t required for these additional warnings and the 

wording doesn’t have to be exactly as it appears above.  The mandatory standard 

only requires that suppliers address these hazards.  However, the wording in the 

additional warnings must be: 

• at least 2.5 mm high 

• in contrasting colours 

• permanent 

• conspicuous 

• in sans serif style font. 

  



Bản dịch tham khảo 

Thông báo bảo vệ người tiêu dùng số 1 của năm 2013  

Thông báo bảo vệ người tiêu dùng số 1 của 2013 đưa ra các yêu cầu bắt buộc đối 

với xe tập đi cho em bé  

Tiêu chuẩn bắt buộc này dựa trên một số phần cụ thể của Tiêu chuẩn Hoa Kỳ  

ASTM F977-12 ‘Tiêu chuẩn về thông số kỹ thuật An toàn tiêu dùng đối với xe 

tập đi cho trẻ sơ sinh “  

Bạn phải tham khảo tiêu chuẩn bắt buộc cho những thông số chi tiết này. 

Các yêu cầu chủ yếu  

Các yêu cầu được liệt kê nhằm mục đích cung cấp cho nhà phân phối một thông 

tin chung về những gì được yêu cầu bởi tiêu chuẩn bắt buộc. Các nhà  phân phối 

không nên coi thông tin này như là một hướng dẫn đầy đủ để tuân thủ. 

Kiểu dáng và thiết kế 

Xe tập đi phải có cơ cấu phanh để ngăn xe rơi xuống các bậc thang và cầu thang. 

Hiệu suất 

Xe tập đi phải tuân thủ các yêu cầu về tính năng tiêu chuẩn bắt buộc như quy định 

trong các điều 6.1, 6.3 và các phương pháp thử trong các điều 7.3 và 7.6 của 

ASTM F 977-12. 

Điều 6.1 quy định các thử nghiệm đối với xe tập đi để chống lật qua chướng ngại 

vật và chống lật khi trẻ chồm ra khỏi xe tập đi. Điều 7.3 là phương pháp thử 

nghiệm. 

Điều 6.3 quy định việc thử nghiệm cơ cấu phanh để ngăn xe trẻ em bị rơi xuống 

cầu thang. Điều 7.6 là phương pháp thử nghiệm. 

Ghi nhãn 

Điều 8.2 quy định các yêu cầu ghi nhãn. 

Nhãn 1 

Tuyên bố cảnh báo phải là: 

•        có (các) màu tương phản 



• dài hạn 

• dễ thấy 

•         phông chữ kiểu sans serif, và 

•         có biểu tượng cảnh báo an toàn. 

Chữ CẢNH BÁO phải cao ít nhất 5 mm và các từ còn lại phải bằng chữ cao ít 

nhất 2,5 mm. 

Ví dụ: 

  

Nếu xe tập đi của trẻ có một phanh dừng : 

 

Trong cảnh báo cầu thang, biểu tượng cảnh báo an toàn và từ ‘CẢNH BÁO’ phải 

cao ít nhất 5 mm và phải là chữ màu đen trên nền màu cam có viền đen bao 

quanh. Các từ còn lại phải là các ký tự có chữ hoa cao ít nhất 2,5 mm và phải là 

chữ đen trên nền trắng. 

Nhãn cảnh báo bổ sung 

Có các cảnh báo bổ sung phải gắn kèm trên xe tập đi: 

• Chỉ sử dụng trên các bề mặt phẳng không có các vật có thể khiến xe tập đi 

bị lật. 

• Để tránh bị bỏng, hãy để trẻ tránh xa chất lỏng nóng, lò sưởi các loại, v.v. 



• Cảnh báo: Việc sử dụng phanh đỗ không hoàn toàn ngăn cản chuyển động 

của người đi bộ. Luôn quan sát trẻ khi ngồi trong xe tập đi, ngay cả khi sử dụng 

phanh đỗ xe (chỉ dành cho xe tập đi có trang bị phanh đỗ). 

Biểu tượng cảnh báo an toàn không bắt buộc đối với những cảnh báo bổ sung này 

và từ ngữ không cần phải chính xác như xuất hiện ở trên. Tiêu chuẩn bắt buộc chỉ 

yêu cầu các nhà phân phối giải quyết các mối nguy hiểm này. Tuy nhiên, từ ngữ 

trong các cảnh báo bổ sung phải là: tối thiểu cao 2.5mm  

• Được trình bày theo  các màu tương phản 

• Sử dụng vĩnh viễn 

• Dễ thấy 

• sử dụng phông chữ n sans serif. 

 


