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 االرم مینوفیکچرر کیڈی ری کالز ٹاکنگ کامبینیشن دھواں اور کاربن مونوآکسائڈ االرمز

(Kidde recallstalking combination smoke and CO alarms) 

 

کا محکمہ آپ کو ایک  (Fire and Emergency Servicesاونٹاریو: برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )، (Bramptonبرامپٹن )

 دھواں اور کاربن مونو آکسائیڈ االرم ری کال کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔
 

کامبو اسموک/کاربن مونو کے درمیان تیاری کی تاریخوں کے ساتھ کڈی نائٹ ہاک ٹاکنگ  2011اور مارچ  2004جون،  1یہ یاد دہانی 

ماڈلز کے لئے  KN-COSM-ICAاور  KN-COSM-IBCAاالرم  (Kidde NightHawk talking combo smoke/COآکسائیڈ )

 ہے۔ االرمز گھر کی بجلی تاروں کے ذریعے منسلک شدہ ہوتے ہیں۔
 

 
 

میں ناکام ہو سکتا ہے بصورت اگر بیٹریوں کو تبدیل  رکھنےا جاری پہنچ جاتا ہے تو بجن اختتام پرکے  اپنی معیادکے بعد سات برس جب االرم 

اسے بجلی سے ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر االرم کو دوبارہ بحال کیا جاتا ہے۔ یہ جب کیا جاتا ہے یا، ایک بیٹری بیک اپ کے بغیر ماڈل میں، 

ن کو ان کے گھر میں ایک آگ لگنے یا کاربن مونوآکسائڈ صارفین کو یقین دالنے کا سبب بن سکتا ہے کہ یہ بدستور کام کر رہا ہے، جو صارفی

 کے واقعے پر متنبہ نہ کیے جانے پر ایک خطرہ کو ظاہر کرتا ہے۔
 

 ملین یونٹس فروخت ہوئے تھے۔ 1.5کینیڈا میں مختلف ہول سیلرز اور ریٹیلرز کے ذریعے تقریباً 

 
دینا چاہئے اور ایک تیاری کی تاریخ پر مبنی االرم کی مفت تبدیلی یا ایک نئے صارفین کو فوری طور پر ری کال االرمز کا استعمال بند کر 

 Kiddeرابطہ کرنا چاہئے۔ مزید معلومات کے لئے، صارفین کو کیڈی کینیڈا ) (Kiddeاالرم پر رعایت حاصل کے لئے براہ راست کیڈی )
Canada) سے رابطہ کرنا چاہئے۔ 

 
کے درمیان،  5شام  – 8مشرقی اوقات صبح  855.239.0490.-1معلومات: ٹال فری فون نمبر:  رابطہ کی (Kidde Canadaکیڈی کینیڈا )

 پیر سے جمعہ تک۔

 



 
 

 

پر ری کالز اور الرٹپر بھی معلومات دستیاب ہے، eng.php-http://healthycanadians.gc.ca/indexحکومِت کینیڈا کی ویب سائٹ 

 کلک کریں۔
 

 ۔30-
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے  209اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  (Bramptonکینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن ) کے متعلق: (Bramptonبرامپٹن )

کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا  (Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89لوگ شامل ہیں جو 

میں افتتاح ہوا  2007جس کا  (Brampton Civic Hospitalٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم 

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitter) پر فالو کریں۔ 

 

 میڈیا رابطہ
 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )

 میڈیا رابطہ کار

City of Brampton 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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