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ਅਲਾਰਮ ਨਨਰਮਾਤਾ ਨ ਿੱ ਡੀ (Kidde) ਨੇ ਬਲੋਣ ਦ ੇਸਮੁਲੇ ਵਾਲੇ ਧ ੰ ਏ ਂਅਤ ੇ ਾਰਬਨ ਡਾਇਆ ਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਏ 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਨ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਧ ੰ ਏ ਂਅਤੇ CO ( ਾਰਬਨ ਡਾਇਆ ਸਾਈਡ) ਅਲਾਰਮਾਂ ਨ ੰ  
ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਾਰੀ ਹੋਵੇ। 
 

ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਨ ਿੱ ਡੀ ਨਾਈਟਹਾ  (Kidde NightHawk) ਬੋਲਣ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੇ ਧ ੰ ਏ/ਂCO ਅਲਾਰਮ ਦੇ KN-COSM-IBCA ਅਤੇ KN-COSM-

ICA ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਨਰਮਾਣ ਨਮਤੀ 1 ਜ ਨ 2004 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2011 ਦੇ ਨਵਚ ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਘਰ ਦੀ ਇਲੈ ਨਟਰ  ਪਾਵਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 

 
 

ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਆਪਣੀ ਸਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ 'ਤੇ, ਜੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ, ਬੈਟਰੀ ਬੈ ਅਪ ਦੇ ਨਬਨਾਂ ਵਾਲੇ 
ਮਾਡਲ ਲਈ, ਜੇ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ  ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱ ਜਣ ਨਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸ ਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਮੰਨ ਸ ਦੇ ਹਨ ਨ  ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ  ੰਮ  ਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਨਜਸ  ਰ ੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗ 
ਜਾਂ  ਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆ ਸਾਈਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾ  ੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

 ੈਨੇਡਾ ਨਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਥੋ  ਅਤੇ ਪਰਚ ਨ ਨਵ ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਨਮਲੀਅਨ ਯ ਨਨਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। 
 

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ  ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਨਰਮਾਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਮੁਫਤ 
ਬਦਲੀ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਲਾਰਮ 'ਤੇ ਛ ਟ ਲਈ ਨਸਿੱ ਧੇ ਨ ਿੱ ਡੀ (Kidde) ਨਾਲ ਸੰਪਰ   ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਧ  ਜਾਣ ਾਰੀ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਨ ਿੱ ਡੀ 
 ੈਨੇਡਾ (Kidde Canada) ਨਾਲ ਸੰਪਰ   ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 



 
 

 

ਨ ਿੱ ਡੀ  ੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰ   ਰਨ ਦੀ ਜਾਣ ਾਰੀ: ਟੋਲ-ਫਰੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ: 1-.855.239.0490, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ  ਰਵਾਰ, ET ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 
ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਨਵਚ ਾਰ। 
 

 ੈਨੇਡਾ ਸਰ ਾਰ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ http://healthycanadians.gc.ca/index-eng.php 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਾਰੀ ਨਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, Recalls and alert 

(ਨਰ ੌਲਸ ਐਡਂ ਅਲਰਟ) 'ਤੇ  ਨਲਿੱ    ਰੋ। 
 

-30- 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ  ੈਨੇਡਾ ਨਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਨਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵਨਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਨਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਨਪਛੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ  ਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਨਲਆਂ ਨ ੰ  ਨਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ (ਰੇ ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਨ  ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ  ੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ  ਤ  ਪਹੰੁਚ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਨਵਿੱ ਚ ਖਨੋਲਹਆ ਨਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਸਨਵ  ਹਸੋਨਪਟਲ, ਨਵਨਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਨਸਸਟਮ ਦਾ ਨਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਨ  
 ੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ  ਨਮਉਨਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ   ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣ ਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ  ਰੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰ  
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਨਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ  ੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 
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