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Nodiadau: 
 

Cyswllt Allweddol os oes gennyf broblemau 

gyda'm dyfeisiau:  

 

 

Bydd fy Rhybuddion yn mynd at y bobl 

ganlynol: 

 

 

 

 

 

 

  Canllaw Offer Cleientiaid 
 

Mesur mwy, byw'n fwy diogel 
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Eich Dyfais Polar 

Rydych wedi cael dyfais Polar, fel y dangosir 
isod. 

Gofynnwn i chi wisgo'r 

ddyfais drwy'r amser gan 

gynnwys pan fyddwch 

chi'n cysgu. Mae'r 

ddyfais yn wrth-ddŵr felly 

gallwch ei gwisgo wrth 

gael cawod neu olchi'ch 

dwylo heb broblem 

 

 
 

Y rheswm pam rydym yn gofyn i chi ddefnyddio'r 

ddyfais hon yw gan fod yn rhoi cyfoeth o 

wybodaeth am ba mor dda rydych chi'n gwneud. 

Rydym yn cael cyfoeth o ddata ynghylch eich 

patrwm cysgu, eich gweithgarwch a'ch camau. 

Rydym hefyd yn gallu gweld cyfnodau pan 

fyddwch yn eisteddog am fwy nag awr ar y tro. 

 Datrys materion 

Os oes gennych unrhyw broblemau gyda'ch 

dyfais Polar, dilynwch y camau: - 

1. Diffoddwch eich ffôn a'i droi yn ôl 
ymlaen eto. Gellir gwneud hyn 
drwy bwyso'r botwm pŵer. Gweler 
y llun i'r dde  

2. Bydd y rhaglen Polar yn agor yn 
awtomatig pan ddaw eich ffôn yn 
ôl ar-lein. 

3. Gwasgwch y botwm 

cydamseru ar eich dyfais 

Polar 

4. Os nad yw hyn yn datrys 

y materion, cysylltwch 

â'ch cyswllt allweddol, 

sydd ar y dudalen nesaf 
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Os nad yw wyneb y cloc 

wedi'i lenwi i law'r cloc fel yn 

y llun i'r dde nid yw eich 

dyfais wedi'i chydamseru 

eto. 

Gallwch ei chydamseru drwy  
wneud y canlynol. Os byddwch  
yn gwasgu ac yn dal y botwm ar  
eich dyfais am gyfnod byr bydd hyn  
yn dechrau'r broses gydamseru.  
Bydd yn dweud 'synching' ar y sgrin. 

 
Os nad yw hyn yn 
gweithio y tro cyntaf, 
diffoddwch eich ffôn a'i 
droi ymlaen eto a 
cheisiwch gydamseru eto 
ar ôl i'r ap Polar agor. 

 

Bydd angen gwefru'r Ddyfais Polar bob 4 diwrnod. 

Gofynnwn i chi beidio â gwefru'r ddyfais dros nos. 

Mae'r wybodaeth y mae'r ddyfais Polar yn ei 

chasglu gyda'r nos yr un mor bwysig â'ch 

gweithgarwch yn ystod y dydd. 

Gwelwch y porth gwefru ar gyfer eich dyfais 

Polar ar gefn y ddyfais fel y dangosir isod: -  

 

 

 

 

 

Dim ond un ffordd y gellir mewnosod y Cebl yn y llun 

uchod. Os nad yw hyn yn cael ei fewnosod yn gywir, 

trowch y cebl drosodd i ganiatáu i hyn gysylltu. Bydd pen 

arall y cebl USB yn cysylltu â'r plwg a ddarperir fel y 

dangosir isod ac yna'n plygio i mewn i'r wal: - 

Os ydych yn dal i gael 

anawsterau neu os nad ydych yn gyfforddus, 

cysylltwch â'ch cyswllt ARMED. Mae manylion y 

rhain ar y dudalen Nodiadau. 
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 Ffôn Symudol 

Mae angen ffôn ar y ddyfais Polar yr ydym yn ei 

defnyddio. Defnyddir y ffôn hwn i anfon y wybodaeth 

a gesglir o ddyfais Polar i'r system ARMED er mwyn i 

hyn gael ei ddadansoddi. Bydd angen gwefru'r ffôn 

hwn bob ychydig ddyddiau. 

 

Mae'r Cebl yn plygio i mewn i 

waelod y ddyfais 

fel y dangosir i'r 

dde. 

 
Mae meddalwedd wedi'i hychwanegu at y 

ffôn symudol sy'n atal unrhyw ddefnydd 

damweiniol o'r ddyfais hon fel gwneud 

galwadau neu newid gosodiadau.  Bydd 

hyn yn edrych fel y llun i'r dde. Mae hyn 

yn golygu na fyddwch yn gallu torri 

unrhyw beth drwy gamgymeriad. 

Dim ond at ddiben casglu a gweld Data 

ARMED y caniateir i chi ddefnyddio'r ffôn 

hwn. 

 Rhaglen Polar ar eich Ffôn  

Dylai eich dyfais Polar agor y rhaglen Polar yn awtomatig pan 

fyddwch yn troi eich ffôn ymlaen. Y tro cyntaf ar ôl i'ch ffôn droi 

ymlaen, byddwn yn awgrymu eich bod yn gwasgu'r botwm ar 

eich dyfais Polar i'w chydamseru â'ch ffôn. Bydd y broses hon 

wedyn yn digwydd yn awtomatig bob 1-2 awr. 

Gallwch fynd allan i wisgo'r Ddyfais Polar ac nid oes 

angen i chi fynd â'r ffôn gyda chi. Bydd yn cysylltu'n 

awtomatig pan fyddwch yn agos i'r ffôn eto. 

 

PWYSIG: Nid yw'r band hwn yn cymryd lle eich Larwm 

Cymunedol - dylech barhau i ddefnyddio eich Larwm 

Cymunedol fel arfer os oes gennych un. 

Gallwch weld y data hanesyddol o'ch dyfais drwy agor y 

rhaglen Polar. Dyma'r eicon ar 

gyfer hyn: - 

 

Pan fyddwch chi'n clicio ar yr eicon 

hwn bydd yn agor y rhaglen. Bydd 

wedyn yn dangos wyneb cloc i chi, 

gweler y llun i'r dde. 


