
Safety Standard_ Treadmills Regulations 2009 

The ACCC has recently concluded its review of the safety standard for treadmills 

and the standard remains unchanged. 

The mandatory standard for treadmills applies to exercising equipment that 

consists of a conveyor belt rotated either manually or by a motor.  The user will 

normally walk, jog or run on this device. The mandatory standard prescribes 

labelling requirements for treadmills. 

1. Mandatory standard 

2. Key requirements 

3. Related resources 

  

Mandatory standard 

The Trade Practices (Consumer Product Safety Standard) (Treadmills) 

Regulations 2009 sets out the mandatory requirements for treadmills 

You must consult the mandatory standard for these details. 

Key requirements 

Key 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. 

Safety markings 

Labelling 

Treadmills must display a permanent warning label in an obvious location that is 

visible to the user of the treadmill when it is in use. 

The warning label must have the following specific wording: 

• "WARNING: keep young children away from this machine at all 

times. Contact with the moving surface may result in severe friction burns." 

• The word 'WARNING' must be in bold and uppercase. 

• The uppercase letters must not be less than 5 mm and the lower case letters 

not less than 2.5 mm in height. 

• This warning label must be separate from any other warning label. 

  

https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/mandatory-standards/treadmills#mandatory-standard
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/mandatory-standards/treadmills#key-requirements
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/mandatory-standards/treadmills#related-resources
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2009L02165
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2009L02165


Bản dịch tham khảo 

Tiêu chuẩn An toàn – Quy định đối với máy chạy bộ 2009 

ACCC gần đây đã kết thúc việc rà soát tiêu chuẩn an toàn cho máy chạy bộ và 

tiêu chuẩn này vẫn không thay đổi. 

Tiêu chuẩn bắt buộc đối với máy chạy bộ áp dụng cho thiết bị tập thể dục bao 

gồm băng tải quay bằng tay hoặc bằng động cơ. Người dùng bình thường sẽ đi 

bộ, chạy bộ hoặc chạy trên thiết bị này. Tiêu chuẩn bắt buộc quy định các yêu cầu 

về nhãn mác đối với máy chạy bộ. 

Tiêu chuẩn bắt buộc 

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

(Máy chạy bộ) 2009 đưa ra các yêu cầu bắt buộc đối với máy chạy bộ 

Bạn phải tham khảo tiêu chuẩn bắt buộc về những chi tiết này. 

Yêu cầu chính 

Các yêu cầu chính nhằm cung cấp cho các nhà phân phối một ý tưởng chung về 

những gì được yêu cầu bởi tiêu chuẩn bắt buộc. Các nhà cung cấp nên coi các 

thông tin này như một hướng dẫn đầy đủ để tuân thủ. 

Dấu hiệu an toàn 

Ghi nhãn 

Máy chạy bộ phải hiển thị nhãn cảnh báo vĩnh viễn ở một vị trí rõ ràng mà người 

sử dụng máy chạy bộ có thể nhìn thấy khi máy đang sử dụng. 

Nhãn cảnh báo phải có từ ngữ cụ thể sau: 

• "CẢNH BÁO: luôn để trẻ nhỏ tránh xa máy này mọi lúc. Tiếp xúc với bề 

mặt chuyển động có thể gây bỏng do ma sát nghiêm trọng." 

• Từ 'CẢNH BÁO' phải được in đậm và viết hoa. 

• Các chữ in hoa không được nhỏ hơn 5 mm và các chữ thường có chiều 

cao không nhỏ hơn 2,5 mm. 

• Nhãn cảnh báo này phải tách biệt với bất kỳ nhãn cảnh báo nào khác. 

 

 


