
Rhaid i chi sicrhau bod gan eich cyfrifiadur feddalwedd gwrth-
firws a mur cadarn cyfredol tra byddwch yn defnyddio Optify.

Mae cysylltu â band eang Optify yn hawdd 
dyma ganllaw sydyn yn dangos sut.

Mynd ar-lein

Mewngofnodwch  
i fynd ar-lein 

Cofrestrwch ar 
gyfer Optify 

Cysylltu â chebl 
Ether-rwyd

Plygio i mewn i’r soced

Cysylltu â Di-Wifr

I gael y perfformiad gorau, argymhellwn eich bod yn defnyddio cebl i gysylltu â’r 
soced. Os ydych yn cysylltu’n Ddi-Wifr, ni allwn warantu y byddwch yn cael 
cyflymder cyson ar bob adeg o’r dydd. Bydd perfformiad y rhwydwaith yn dibynnu 
faint o bobl sy’n ei ddefnyddio ar yr un pryd, eich offer a’r pellter i’r pwynt mynediad.

Dewiswch eich math o gysylltiad:



†codir yr un gyfradd â chyfradd genedlaethol i rifau 01 a 02 ar gyfer galwadau a bydd yn defnyddio unrhyw funudau sydd gennych yn gynwysedig gyda 
darparwr eich ffôn symudol. Defnyddir polisi defnydd derbyniol i helpu i atal camddefnyddio’r gwasanaeth ac effaith andwyol ddilynol ar ddefnyddwyr 
eraill – bydd angen i chi gytuno i hyn pan fyddwch yn cofrestru. Lle rydym yn dyfynnu cyfraddau data, dyma’r uchafswm a gewch gan gymryd bod ein 
technoleg ni, a’ch technoleg chi, yn gweithio ar gyflymderau optimwm. Yn ymarferol, bydd ffactorau megis perfformiad gwefannau unigol, faint o draffig sy’n 
eu defnyddio, a storio cynnwys yn achosi i gyflymderau amrywio. Gall nifer y defnyddwyr ar yr un pryd, y pellter rhwng eich cyfrifiadur â’r pwynt mynediad, 
lleoliad y wal a’r cyfrifiadur, defnydd o ffonau heb fflecs gerllaw, ffonau symudol, microdonau a ffactorau eraill chwarae rhan mewn dirywio neu darfu ar 
signalau di-wifr
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Rheolwch eich cyfrif a chael cyngor ar-lein ar:
myaccount.optifyyourworld.com

Rydym yma i helpu 24/7

Nodweddion Optify

Cysylltu mwy nag un ddyfais 

Data diderfyn

Hawdd ei osod

Wi-Fi ar fynd
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