
 

 

 

Sut i ymuno â chyfarfod Zoom 

Rydym am sicrhau bod ein cyfarfodydd mor hygyrch â phosibl, felly dyma pam rydym wedi 
llunio’r canllaw syml hwn ar ddefnyddio Zoom.  

 

Cyn ymuno â chyfarfod Zoom ar ddyfais symudol neu gyfrifiadur, bydd angen i chi 
lawrlwytho’r ap Zoom o  https://zoom.us/download. Os nad oes gennych yr ap yn barod, 
cewch eich annog i lawrlwytho a gosod Zoom pan fyddwch yn clicio ar ddolen ‘Join meeting’. 

 

Mae mynychu cyfarfodydd ar Zoom yn rhad ac am ddim. Nid oes angen i chi greu cyfrif oni 
bai eich bod yn bwriadu cynnal cyfarfodydd. Os hoffech, gallwch  ymuno â chyfarfod prawf 
(https://zoom.us/test) ymlaen llaw i ymgyfarwyddo â Zoom. 

 

Bydd y sawl sy’n cynnal eich cyfarfod yn rhoi dolen gwahoddiad i’r cyfarfod i chi a/neu rif a 
elwir yn meeting ID, yn ogystal â ‘passcode’. 

 

Ewch i’r gwahoddiad i’r cyfarfod yn eich mewnflwch e-bost. Cliciwch ar y ddolen a roddwyd. 
Bydd hyn yn agor yr ap Zoom.  

 

Fel arall, ewch i https://zoom.us a chlicio ar Join a Meeting. 

 

Gallai cwestiwn ymddangos a fydd yn gofyn: Do you want to allow this page to open 
“zoom.us”? 

Cliciwch Allow. 

 

Efallai y byddwch yn gweld rhagolwg fideo a bydd dau opsiwn: Join without Video, a Join with 
Video. 

Fel arall, gallai petryal ymddangos yn gofyn i chi ddewis eich gosodiad sain a/neu fideo.  

Gallwch ddewis p’un a ydych am ddiffodd eich 
sain a fideo neu beidio. Bydd eicon yn dangos 
microffon ac un arall yn dangos camera fideo yn 
rhoi gwybod i chi a oes modd eich gweld a’ch 

clywed. Bydd croes drwy’r eicon os na ellir eich gweld na’ch clywed. Mae’n syniad da i roi 
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eich microffon ar ‘mute’ (bydd croes drwyddo) pryd bynnag na fyddwch yn siarad mewn 
cyfarfod. 

 

Efallai y gofynnir i chi ddarparu eich meeting ID a’ch passcode. 

Pan fyddwch yn y cyfarfod, gallwch glicio ar yr eiconau microffon a chamera fideo pryd 
bynnag y byddwch am gael eich gweld neu’ch clywed neu beidio. 

Mae botwm ‘Chat’ hefyd, y gallwch glicio arno i deipio sylwadau a chwestiynau i’r 
sawl sy’n cynnal y cyfarfod neu’r cyfranogwyr eraill. 

 

 

Wrth ochr hwn, dylech weld y botwm ‘Reactions’.  

Mae ‘Reactions’ yn caniatáu i chi ychwanegu calon, cymeradwyaeth, bawd i fyny ac emojis 
eraill i’ch fideo. Gallwch hefyd godi llaw yma i gael sylw’r sawl sy’n cynnal y cyfarfod. 

 

 

 

 

 

 

Pan fydd y cyfarfod yn gorffen, bydd y sawl sy’n cynnal y cyfarfod yn dod ag ef i ben, a bydd 
hyn yn eich datgysylltu’n awtomatig o sgrin y cyfarfod.  

 

Os ydych am adael y cyfarfod eich hun, cliciwch ar y botwm coch 
‘Leave’, ac yna cadarnhewch drwy glicio ar ‘Leave Meeting’. 

 

 

Os bydd angen unrhyw gymorth ychwanegol arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni. 

E-bostiwch: engage.cav@wales.nhs.uk 
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