অ্যাপ ব্যব্হার করর ককভারব্ প্ররেক্ট তৈকর কররব্া?
ESP8266 WiFi 4 Channel IoT Smart Switch কে Blynk App দিয়ে দিেন্ত্রণ প্রদিো।
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B

C

(A) Log In  পূয়বের এোউয়টে লদ িং েরুি অথবা Create New Account  িতুি এোউটে
খুলয়ত দিে েরুি।
(B) এোউটে কখালার জন্য এেদেভ ইয়েইল আইদি ও পাসওোিে দিয়ে Sign Up এ দিে েরয়ত
হয়ব।
(C) Cool! Got it. এখায়ি দিে েরয়ত হয়ব।
(D) ইয়েইল কেে েয়র কিখয়ত হয়ব Blynk কথয়ে এেদে কেইল আসয়ব। দিম্নরূপ
D

A

B

C

1. (A) New Project এ দিে েয়র োদিত প্রয়জক্টদে শুরু েরয়ত হয়ব।
2. (B) Project Name এর যাে াে দে ধরয়ির প্রয়জক্ট হয়ব তার িাে দিয়ত হয়ব। কযেিঃ ESP8266
WiFi Switch এই িাে দিয়েদি।
3. (C) CHOOSE DEVICE এ দিে েয়র NodeMCU দিভাইসদে দসয়লক্ট েরয়ত হয়ব তারপর OK
দিয়ত হয়ব।


A






B

C

(A) Select Connection type এর যাে াে WiFi দসয়লক্ট েরয়ত হয়ব।
(B) THEME দে হয়ব DARK অথবা LIGHT দসয়লক্ট েয়র Create এ দিে েরয়ত হয়ব।
(C) কেইয়ল এেদে Auth Token পাঠায়িা হয়েয়ি। যা এই প্রয়জয়ক্টর জন্য প্রয়োজি হয়ব। এবার
OK দিে েরয়ত হয়ব।
(D) দিয়ের িদবয়ত প্রয়জয়ক্টর িাে, দিভাইয়সর িাে সহ এেদে Auth Token কেইল েরা হয়েয়িD
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(A) এদে হয়ে প্রয়জক্ট এদরো কযখায়ি Widget দিয়ে প্রয়জক্ট দিজাইি েরয়ত হয়ব। + োেে দেদিত
যাে াে দিে েরয়ত হয়ব।
(B) এখায়ি দবদভন্ন ধরয়ির Widget আয়ি, যার প্রদতদের দভন্ন দভন্ন এিাদজে আয়ি। আপদি যদি
এেদে বােি বযবহার েয়রি তাহয়ল ২০০ এিাদজে আপিার ENERGY BALANCE কথয়ে েয়ে
যায়ব।
(C) এদে হয়লা বােি। দেিুক্ষণ ধয়র করয়খ কিয়ে দিয়লই বােি দে এদিদেিং েুয়ি েয়ল যায়ব।
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B
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(A) উপয়রর িদবয়ত লক্ষ েরয়ল কিখা যায়ব বােিদেয়ে দবদভন্ন সাইয়জর েরা যায়ে অন্য দিয়ে
এদেয়ে` কয কোি যাে াে অবস্থািও েরায়িা যায়ব।
(B) বােিদের সাইজ বে েরা হয়েয়ি।
(C) এবার বােিদেয়ে িাি দিয়ে সরায়িা হয়েয়ি। এইভায়ব প্রদতো বােিয়ে কয কোি দিয়ে
সরায়িা যায়ব। এবার বােয়ির উপর িাবল দিে েরয়ল এদে এদিে েুয়ি েয়ল যায়ব। তখি বােি
গুদলয়ে কসে েয়র দিয়ত হয়ব।



A

(A) এখায়ি বােয়ির িাে, OUTPUT ও MODE োইপ
দসয়লক্ট েরয়লই হয়ে যায়ব বােি েিদি ার।

