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Pwysig: Os ydych wedi gosod cyfrif i westeion ar eich llwybrydd, peidiwch â’i 
ddefnyddio i gysylltu eich Hwb Cartref neu’ch Plwg Clyfar; nid ydynt fel arfer yn 

rhoi mynediad i’r rhwydwaith lleol. Hefyd, sicrhewch fod y Hwb Cartref a’r holl 
blygiau clyfar wedi eu cysylltu i’r un rhwydwaith di-wifr. 
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Beth sydd yn y bocs? 

 

1x Hwb Cartref Ynni Lleol 

1x Plwg DU 

1x Cebl Pŵer (micro USB) 

1x Plwg Clyfar 

Gall hefyd gynnwys monitor tymheredd a lleithder. 
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Gosod y Hwb Cartref 

Gosod Ethernet (Argymell) 

Os medrwch gysylltu’ch hwb yn uniongyrchol drwy Ethernet, bydd hyn fel arfer yn 

haws ac yn fwy dibynadwy na defnyddio cysylltiad di-wifr. Fel arall, os hoffech osod 
eich hwb gan ddefnyddio WiFi, hepgorwch yr adran hon a dilynwch yr adran Gosod 
WiFi isod. 

Taniwch yr hwb drwy gysylltu’r cebl micro USB a’r cebl cyflenwad pŵer USB. 
Plygiwch gebl Ethernet i fewn i gysylltu’r hwb i’ch llwybrydd rhyngrwyd. 

Nid yw cebl Ethernet yn rhan o’r pecyn, ond mae ar gael yn hawdd drwy’r rhan 
fwyaf o siopau cyfrifiaduron neu ar-lein. Byddwch angen cebl sy’n ddigon hir i fynd 
o’ch llwybrydd i’r hwb cartref. Nodwch nad oes cyfleuster i osod yr hwb cartref ar 

arwyneb fertigol. 

 

Antena yw’r weiren wen, peidiwch â’i thorri neu dynnu. 

Gadewch yr hwb cartref am funud neu ddau tra mae’n tanio, nes ei fod yn barod i’w 

ddefnyddio. 

Mae’r uned yn barod i’w ddefnyddio. Ewch i Darganfod eich Dangosfwrdd Hwb 
Cartref. 

Gosod WiFi  

Os ydych eisoes wedi gosod eich hwb cartref gan ddefnyddio cebl Ethernet, ewch at 
yr adran nesaf. 

Ar ôl ychydig o amser, dylai pwynt mynediad WiFi ymddangos yma, o’r enw 
'EmonPi'. 

Cysylltwch â’r rhwydwaith hwn, agorwch porwr rhyngrwyd a theipiwch y cyfeiriad 
isod: 

http://192.168.42.1 

Unwaith y bydd y dudalen lwytho, bydd yn rhoi’r dewisiadau canlynol i chi, ac os 
bydd yr hwb wedi ei gysylltu drwy gebl Ethernet, bydd yna hefyd ddewis i gysylltu 

drwy Ethernet. 

Dewiswch 'Connect to WiFi network' i gysylltu i’ch rhwydwaith cartref di-wifr. 
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Bydd yr hwb yn dangos rhestr o rwydweithiau WiFi sydd ar gael i chi rŵan. 

Dewiswch yr un yr hoffech gysylltu â fo: 

 

Teipiwch eich cyfrinair ar gyfer y rhwydwaith di-wifr os oes gennych un: 

https://github.com/energylocal/cydynni/blob/master/docs/images/setup1.png
https://github.com/energylocal/cydynni/blob/master/docs/images/setup2.png
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Ar ôl i chi glicio “Connect”, welwch y neges a ganlyn.  

https://github.com/energylocal/cydynni/blob/master/docs/images/setup3.png
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Bydd eich hwb yn ail-danio, ac yna geisio cysylltu â’r rhwydwaith dewis. 

Rydych wedi gosod eich cysylltiad di-wifr. 

Cywiro diffygion 

Os cewch anhawster cysylltu’ch hwb cartref gan ddefnyddio cyswllt 
di-wifr, ceisiwch ddefnyddio cebl Ethernet. 

  

https://github.com/energylocal/cydynni/blob/master/docs/images/setup4.png


 

7 

 

Gweithio gyda Hwb Cartref 

Rydych rŵan wedi llwyddo cysylltu’ch hwb cartref. Y tasg nesaf yw cael y 
Dangosfwrdd i sylwi eich bod wedi gosod eich hwb cartref. Sicrhewch fod yr hwb 

cartref ymlaen. 

Ar app Ynni Lleol, ewch i’r offeryn 'Canfod offer’: 

 

https://dashboard.energylocal.org.uk/find 

 

 

Cliciwch SGAN i ddod o hyd i’ch hwb: 

https://dashboard.energylocal.org.uk/find
https://github.com/energylocal/cydynni/blob/master/docs/images/scan.png
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Cliciwch ar yr hwb (mae’n ymddangos fel emonbase) i’w agor yn eich porwr. 
Byddwch rŵan yn gweld tudalen dangosfwrdd hwb Ynni Lleol. 

 

Os ydych wedi cyrraedd y pwynt yma, mae’n golygu bod eich Dangosfwrdd wedi 
adnabod eich Hwb Cartref. 

https://github.com/energylocal/cydynni/blob/master/docs/images/scan2.png
https://github.com/energylocal/cydynni/blob/master/docs/images/setup5.png
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Cywiro diffygion 

Os na welwch yr hwb y tro cyntaf, ceisiwch aildanio’r dudalen cwpl o 

weithiau (botwm refresh). Os nad yw hyn yn gweithio, ceisiwch 
fynd at eich hwb yn uniongyrchol gyda’r dolenni isod. 

http://emonpi.local neu http://emonpi 

Cewch hefyd wirio rhestr offer eich llwybrydd neu ddefnyddio app 

symudol o’r enw 'fing' i sganio’ch rhwydwaith i weld eich hwb. 

  

http://emonpi.local/
http://emonpi/
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Darganfod eich Dangosfwrdd Hwb Cartref 

Mewngofnodi gyda’ch cyfrif Ynni Lleol ar-lein 

Cliciwch ar y tab “Eich sgôr” a theipiwch fanylion eich cyfrif Ynni Lleol ar-lein. 

Mae’r broses mewngofnodi yn cymryd tua 5 eiliad – yn ystod yr amser yna mae’ch 
hwb yn cael ei gysylltu â’ch cyfrif ar-lein. 

 

Y dudalen gyntaf a welwch pan ydych yn mewngofnodi yw’r dudalen sy’n dangos 
drosolwg defnydd trydan eich cartref. 
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Tip: Cewch hofran dros far yn y siart far i weld manylion costau a defnydd yn y 

siart dafellog o dan y siart far.  
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Mae’r dudalen “Bethesda Forecast” yn dangos pryd mae’n amser da neu beidio i 

ddefnyddio trydan, yn ogystal â hanes diweddar o ddefnydd y clwb a chynhyrchiad 
lleol. 

 

 

  



 

13 

 

Mae tudalen y “Sgôr y Clwb” yn dangos sgôr clwb Bethesda, faint o drydan 

rydych wedi ei arbed gyda’ch gilydd, a manylion o faint o drydan lleol a 
ddefnyddiwyd. 
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Mae’r pedwerydd tab yn dangos argymhellion arbed ynni a newid amser defnydd i 

adegau rhatach. 
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Gosod eich Plwg clyfar di-wifr 

Bydd y Plwg clyfar yn caniatáu i chi amseru pa bynnag offer sydd wedi plygio i fewn 
i ddod ymlaen a diffodd ar yr adegau ydych chi’n eu gosod, ac mae’n cysylltu â’r 

cyfleuster Rhagolwg cynhyrchu. Bydd hyn yn ffordd i chi ddefnyddio trydan yn 
awtomatig ar yr amserau gorau. 

Bydd eich Plwg clyfar angen cysylltu â’ch WiFi fel y gall ‘siarad’ efo’r Hwb Cartref. 

1. Plygiwch eich Plwg clyfar i soced trydan. Bydd y golau ar y plwg yn wyrdd 

am 3 eiliad, wedyn diffodd am sbel, wedyn cwpl o fflachiau byr iawn. Dyna’r 

arwydd fod y plwg yn gweithio ac wedi creu pwynt mynediad WiFi. 

2. Dylai’r pwynt mynediad WiFi ymddangos yn rhestr y rhwydweithiau wiFi ar 

eich ffôn neu liniadur; bydd yr SSID yn cynnwys yr enw Smart Plug ac yna 

rif e.e: 'Smart Plug1'. 

3. Cysylltwch â’r rhwydwaith hwn, agorwch borwr rhyngrwyd a theipiwch y 

cyfeiriad isod: 

http://192.168.4.1 

 

http://192.168.4.1/
https://github.com/energylocal/cydynni/blob/master/docs/images/EmonESP1.png
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4. Dewiswch y rhwydwaith WiFi yr hoffech gysylltu ag ef, teipiwch eich cyfrinair 

a phwyswch cysylltu. 

Bydd y golau bach gwyrdd ar eich Plwg lyfar yn dod ymlaen eto rŵan. Os 

yw’r cysylltiad yn llwyddiannus, byddwch yn gweld 10 o fflachiadau sydyn. 

5. Bydd rhyngwyneb y wê hefyd yn dangos bod y modiwl wedi cysylltu, a 

dangos ei gyfeiriad IP: 

 

 

Cysylltiad yn methu 

Os yw’r Plwg clyfar yn methu cysylltu â’r rhwydwaith WiFi dewis, bydd y golau 
gwyrdd LED yn aros ymlaen gyda rhythm pwls bach am 30 eiliad cyn i’r Plwg 

ailosod yn awtomatig a cheisio eto. I fynd yn ôl i’r modd gosod, daliwch y botwm ar 
flaen y Plwg clyfar tra mae’r golau gwyrdd ymlaen. 

 

Paru offer ar yr Hwb 

Rŵan bod gosodiadau eich Plwg clyfar yn barod, cysylltwch yn ôl â’ch rhwydwaith 

cartref ac ewch i’r dudalen offer ar yr hwb: 

https://github.com/energylocal/cydynni/blob/master/docs/images/EmonESP2.png
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Ar ôl cwpl o funudau, bydd nodyn yn ymddangos yn gofyn a ddylai caniatáu 
cysylltu’r offer yn y cyfeiriad IP a roddwyd: 

 

Cliciwch “Allow” ac arhoswch am gwpl o funudau i’r offer ymddangos. 

  

https://github.com/energylocal/cydynni/blob/master/docs/images/pairing1.png
https://github.com/energylocal/cydynni/blob/master/docs/images/pairing2.png
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Amseru’r Plwg clyfar 

Ceisiwch addasu’r amseru gan ddefnyddio’r gosodiadau amser rhedeg, gorffen 
erbyn, ac iawn i ymyrryd: 

 

 

 

 

  

https://github.com/energylocal/cydynni/blob/master/docs/images/pairing4.png
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Fedrwch hefyd roi’r Plwg clyfar ymlaen a’i ddiffodd yn uniongyrchol gan bwyso’r 

botymau on/off: 

 

 

 

Argymell: Gellir rhoi’r Plwg clyfar ynlaen a’i ddiffodd yn y wal yn ogystal ag wrth 
bwyso’r botwm ar flaen y plwg clyfar ei hun. Adnewyddwch y dudalen i weld 
newidiadau yn y Dangosfwrdd. 

 

https://github.com/energylocal/cydynni/blob/master/docs/images/demandshaper1.png

