
Mae’r ‘Request’ yn botwm galw diwifr annibynnol mawr hawdd ei wasgu. Defnyddir y ‘Request’ i 
ofyn am gymorth gan ofalwr lleol neu roi rhybudd trwy uned ‘Lifeline’.

Yn ddelfrydol ar gyfer defnyddwyr sydd yn brin eu symudiadau y gellir eu rhoi ar unrhyw arwyneb gwastad. 
Mae’r ‘Request’ yn ddigon sensitif i gydnabod y cyffyrddiad lleiaf. Mae’r ‘Request’ yn cynnwys botwm mawr 
sy’n cynnwys trosglwyddydd radio integredig ynghyd ȃ batris AAA y gellir eu newid.
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Canllaw
Rhaglennu

Malynebau

Canllaw 
Rhaglennu V 1.1

V 1.1

Amnewid Batri
Mae’n bwysig i ddefnyddio dau fatri ‘Energizer Ultimate Lithium 
AAA’ i sicrhau'r oes batri fwyaf a bod y larwm cefndir batri isel yn 
gywir. Sylwch ar y marciau yn adran y batri a sicrhau bod y batris 
yn cael eu mewnosod yn gywir.

Pacio ar gyfer cludo
Rhaid i'r offer sy'n cynnwys celloedd neu fatris gael eu pacio 
mewn pecynnau anhyblyg cryf a rhaid eu sicrhau rhag symud o 
fewn y deunydd pacio allanol i atal actifadu damweiniol. Rhaid i 
enw a chyfeiriad yr anfonwr fod yn weladwy yn glir ar y pecyn 
allanol.

Datganiad cydymffurfiaeth:
Trwy hyn, mae Cair (UK) Ltd yn datgan bod y math o offer radio, 
Cair Request yn cydymffurfio â Chyfarwyddeb 2014/53/EU

Diogelwch
Peidiwch â datgymalu na newid yr uned. Peidiwch ag agor y 
casin. Defnyddiwch o dan do mewn lleoliad sych yn unig.

Gwaredu 
Dylid cael gwared ar yr holl wastraff electronig yn unol â'r 
ddeddfwriaeth ddiweddaraf.

Rhaid ei waredu o fewn y llif gwastraff trydanol ac electronig a 
pheidio â chael gwared arno yn y llif gwastraff arferol. Mae 
ailgylchu cynhyrchion gwastraff trydanol yn helpu i warchod 
adnoddau naturiol ac atal effeithiau andwyol ar yr amgylchedd.

Cysylltwch â'ch cyflenwr os bydd angen mwy o wybodaeth 
arnoch.

Cysylltu'r Request i'r Notifier neu system dderbyn arall
1. Mewnosodwch y batri, gan nodi'r marciau o fewn yr ardal batri.
2. Paratowch yr Notifier / system arall wrth ei rhoi yn fodd cofrestru.
3. Actifadu'r Request drwy bwyso'r botwm
4. Dylai'r Notifier / system arall gydnabod y ddyfais newydd.

Amledd Gweithredu 869 MHz

Maint H120 x Ll120 x D25mm 

Batri 2 x Celloedd AAA 

Pellter gweithio ddi-wifr Hyd at 600m 

Batri Isel Auto Gwyriad dyddiol / Pob gweithrediad  

Tymheredd Gweithredu -10°C i +55°C

Cydymffurfio CE / RoHS 2 / RED

Gwarant 24 mis
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