
Gwasanaeth Tân ac Achub
Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mid and West Wales
Fire and Rescue Service

CADWCH YN DDIOGEL AC 
YN GYNNES Y GAEAF HWN
Diogelwch Blancedi Trydan

Bydd y daflen hon yn eich helpu i gadw’n ddiogel ac 
yn gynnes yn y gaeaf ac yn lleihau nifer y blancedi 
trydan anniogel sy’n cael eu defnyddio mewn cartrefi.

Free Safe & Well Visits:
Telephone: 0800 169 1234

Diogel 
ac Iach
Safe 
& Well
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DEWIS BLANCED DRYDAN
Wrth ddewis eich blanced drydan:

AROS DIOGEL A RHYBUDD Y GAEAF HWN Diogelwch Blancedi Trydan

GWNEWCH
• Prynu blanced newydd gan fanwerthwr 

ag enw da.
• Cadwch lygad am farc safonol Diogelwch 

y DU.

PEIDIWCH
• Prynu blancedi ail law, oherwydd efallai 

nad ydyn nhw’n ddiogel ac ni allwch 
fod yn siŵr eu bod yn cydymffurfio â’r 
gofynion diogelwch cyfredol.

MARCIAU SAFON DIOGELWCH Y DU
Wrth brynu blanced drydan newydd, rydym yn argymell eich bod yn cadw llygad am 
farc ardystio trydydd parti ar y flanced a’r pecynnu. Bydd hyn yn golygu ei fod wedi bod
wedi’i brofi’n annibynnol ac yn cwrdd â safonau diogelwch diweddaraf y DU ac Ewrop.

Enghreifftiau o farciau ardystio o’r fath i edrych amdanynt yw:
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GWIRIADAU GWELEDOL ARFEROL 
Cyn rhoi eich blanced drydan ar y gwely i’w 
defnyddio dros fisoedd y gaeaf, cymerwch ychydig 
funudau i wirio ei bod yn ddiogel i’w defnyddio’n 
barhaus. 

Dylid rhoi un newydd yn lle’ch blanced:
• Mae’r ffabrig wedi’i wisgo neu ei ddarnio.
• Mae marciau crafu neu fannau lliwio i’w gweld ar y ffabrig.
• Mae gwifrau’n weladwy neu’n procio trwy’r ffabrig.
• Mae difrod i’r llinyn hyblyg rhwng y plwg cyflenwi a’r
• rheolaeth a / neu’r rheolaeth i’r flanced.
• Mae’r rheolaeth yn gwneud sain wefreiddiol wrth ei droi ymlaen a / neu’n rhoi arogl i 

ffwrdd.
• Mae’r cysylltydd sydd wedi’i osod ar y flanced wedi’i ddifrodi neu’n gor-gynhesu.

AROS DIOGEL A RHYBUDD Y GAEAF HWN Diogelwch Blancedi Trydan

DALIER SYLW
Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch eich blanced, rydym yn argymell eich 
bod yn cysylltu â’r gwneuthurwr cyn ei ddefnyddio ymhellach i wirio gyda nhw ei bod 
yn ddiogel.
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DEFNYDDIO EICH BLANCED DRYDAN
Wrth ddefnyddio’ch blanced drydan:

STAY SAFE & WARM THIS WINTER Electric Blanket Safety

GWNEWCH
• Darllenwch a dilynwch gyfarwyddiadau’r 

gwneuthurwr cyn eu defnyddio.
• Cofiwch gadw’r cyfarwyddiadau mewn 

man diogel er mwyn cyfeirio atynt yn y 
dyfodol.

• Archwiliwch eich blanced yn rheolaidd 
am arwyddion o draul neu ddifrod.

• Defnyddiwch y flanced yn unig at y diben 
a fwriadwyd gan y gwneuthurwr, h.y.

• Rhaid gosod gor-flancedi uwchben 
deiliad y gwely yn unig.

• Rhaid gosod tan-flancedi o dan ddeiliad y 
gwely yn unig.

• Gwiriwch gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr 
i sicrhau bod eich blanced yn addas i’w 
golchi.

• Gwnewch wiriad gweledol o’r flanced 
i sicrhau ei bod yn gyfan heb unrhyw 
arwyddion gweladwy o ddifrod a achosir 
wrth gludo wrth ei brynu gyntaf.

• Byddwch yn ofalus os oes angen ichi 
newid y ffiws yn y plwg 13 amp; rhaid 
gosod ffiws BS 1362 3 amp.

 

PEIDIWCH
• Defnyddiwch y flanced wrth iddi gael ei 

phlygu, ei rhwygo neu ei chrychu.
• Defnyddiwch botel dŵr poeth ar yr un 

pryd â defnyddio’ch blanced drydan.
• Cyffyrddwch â’r flanced â dwylo neu 

draed gwlyb.
• Defnyddiwch y flanced os yw’n wlyb 

neu’n llaith.
• Mewnosod neu ddefnyddio pinnau i ddal 

y flanced yn ei lle ar y gwely.
• Defnyddiwch is-flancedi ar welyau y gellir 

eu haddasu mae risg y gallai’r flanced 
neu’r llinyn gael eu trapio neu eu torri, er 
enghraifft mewn colfachau.

• Defnyddiwch flanced drydan ar wely 
baban neu berson a allai fod â chyflwr 
sy’n eu gwneud yn ansensitif i gynhesu.

• Caniatáu i’r flanced gael ei defnyddio 
gan blant ifanc oni bai bod y rheolyddion 
wedi’u gosod ymlaen llaw gan riant / 
gofalwr.

• Caniatáu i bobl sydd â rheolyddion calon 
ddefnyddio dillad gwely wedi’u gwresogi 
i’w defnyddio trwy’r nos.
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STORIO’CH BLANCED 
Pan nad yw’ch blanced yn cael ei defnyddio, dylid ei storio 
fel y mae’r gwneuthurwr yn ei hargymell ac fel a ganlyn: 
 

STAY SAFE & WARM THIS WINTER Electric Blanket Safety

GWNEWCH
• Gadewch y flanced ar y gwely trwy gydol 

y flwyddyn neu ei gosod yn fflat ar wely 
sbâr.

• Gadewch i’r flanced oeri cyn plygu.
• Plygwch neu roliwch y flanced yn rhydd 

mewn tywel neu fag plastig a’i storio 
mewn lle oer, sych. 

PEIDIWCH
• Defnyddiwch unrhyw gemegau sy’n atal 

gwyfynod.
• Rhowch eitemau trwm ar ben y flanced 

wrth iddi gael ei storio.

GWAREDU BLANCEDI YN DDIOGEL 
Os yw’ch blanced yn fwy na deng mlwydd oed, 
dylech ystyried ei gwaredu’n ddiogel a phrynu un 
newydd.
Dylai cael gwared ar eich blanced drydan gydymffurfio â deddfwriaeth yr UE o dan 
Gyfarwyddeb WEEE (Trydan Gwastraff ac Offer Electronig). Mae hyn yn golygu na ddylid cael 
gwared â blancedi â gwastraff domestig cyffredinol.
 
Dylid mynd â blancedi i gyfleuster ailgylchu sy’n derbyn offer trydanol. Gwiriwch â’ch 
Awdurdod Lleol i ddod o hyd i’ch canolfan ailgylchu agosaf.

Content created by Electrical Safety First.  
For more information about Electrical Safety visit: electricalsafetyfirst.org.uk  
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Ymweliad Diogel ac Iach am Ddim
Ffoniwch: 0800 169 1234
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