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Các thiết bị thể dục
Các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc của Úc

Nếu là nhà sản xuất, nhập khẩu, buôn bán sỉ hay lẻ một số các thiết bị thể dục cung cấp 
cho nước Úc (trực tuyến hay tại cửa tiệm), quý vị phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn 
được áp dụng tại Úc. Cung cấp hay bán các thiết bị thể dục không đạt các tiêu chuẩn 
cho người tiêu dùng ở Úc là bất hợp pháp.

Xe đạp thể dục
Xe đạp thể dục là dụng cụ đứng yên để tập thể dục bằng 
các hoạt động mô phỏng như đang cưỡi xe đạp. Loại xe 
này thường gồm có những phần chuyển động như bánh 
trớn và dây xích.

Hướng dẫn
Các xe đạp thể dục phải được cung cấp hướng dẫn cho 
người sử dụng trong đó trình bày:

�� cách lắp ráp

�� bảo trì

�� điều chỉnh ghế ngồi đúng.

Các yêu cầu chính yếu khác
Xe đạp thể dục cũng phải:

�� bao gồm các miếng chắn bảo vệ ngăn trẻ em thọc 
ngón tay vào các phần chuyển động nguy hiểm khi xe 
đang hoạt động

�� được trắc nghiệm để bảo đảm xe đạp thể dục đạt các 
yêu cầu tránh nguy cơ bị kẹt tay chân

�� được trắc nghiệm để bảo đảm ghế ngồi và thanh 
chống không bị xập có thể đâm thủng hay gây thương 
tích cho người sử dụng.

Máy đi bộ
Máy đi bộ là dụng cụ tập thể dục gồm có băng chuyền 
quay vòng vòng quanh trục hoặc bằng sức người đẩy 
hoặc bằng động cơ, được sử dụng để đi bộ hay chạy lúp 
xúp tại một chỗ.

Nhãn dán
Nhãn dán cảnh báo dưới đây phải được gắn vĩnh viễn ở vị 
trí rõ ràng nhìn thấy được khi máy đi bộ đang hoạt động và 
phải tách biệt khỏi các nhãn báo động khác:

WARNING: keep young children away from this 
machine at all times. Contact with the moving 
surface may result in severe friction burns.

�� Chữ CẢNH BÁO phải viết hoa và in đậm.

�� Những chữ viết hoa không được nhỏ hơn 5 mm và 
chữ thường phải cao ít nhất 2,5 mm.



ACCC đã hết sức cố gắng hợp lý để cung cấp những thông tin hiện hành và chính xác. Tờ thông tin này chỉ có mục đích hướng dẫn tổng quát mà thôi và không 
được dùng làm cố vấn pháp lý.
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Trắc nghiệm
Nhà cung cấp sản phẩm phải theo các tiêu chuẩn bắt buộc 
được khuyến khích sử dụng các phòng thí nghiệm đặc 
biệt để trắc nghiệm các sản phẩm này hầu bảo đảm chúng 
tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc.

Vào trang mạng an toàn Sản phẩm của Úc 
trắc nghiệm sản phẩm để biết thêm thông tin.

Bảo đảm cho người tiêu dùng
Tất cả các thương nhân cung cấp cho thị trường Úc, bất 
kể là người Úc hay không phải người Úc phải theo đúng 
các luật lệ thương mại của Úc. Nhà cung cấp phải sửa 
chữa, thay thế hay hoàn tiền lại cho khách hàng nếu sản 
phẩm bị hư hỏng, không an toàn, không hoạt động hay 
trông không giống như đáng lẽ chúng phải như vậy. Tất cả 
những luật lệ này nằm trong Luật Bảo vệ Người tiêu dùng 
Úc (có trong Phụ lục 2, Đạo luật Cạnh tranh và Bảo vệ 
Người tiêu dùng 2010).

Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị vào trang mạng của 
Uỷ hội Bảo vệ Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc  
www.accc.gov.au/consumerrights.

Muốn biết thêm thông tin
Nhà cung cấp phải đọc các tiêu chuẩn bắt buộc và tự 
nguyện để tuân thủ hoàn toàn. Tại SAI Global có các tiêu 
chuẩn tự nguyện.

Tiêu chuẩn bắt buộc cho xe đạp thể dục được dựa trên 
tiêu chuẩn tự nguyện của Úc và có thể được sửa đổi bằng 
các tu chính.
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Truy cập trang mạng của chúng tôi:  
www.productsafety.gov.au

Tham gia cùng chúng tôi trên phương tiện xã hội:
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