
Instrukcja obsługi 

AKTUALIZACJA 25.09.2021 

Wgrywanie programu  

1. Za pomocą programu „FLASH DOWNLOAD TOOL” wgramy wszystkie niezbędne pliki 
programu do ESP32. 


2. Po otwarciu programu pliku: „flash_download_tool.exe” zobaczymy okna 
„DOWNLOAD TOOL MODE” w którym musimy wybrać „ESP32” oraz „develop” i 
zatwierdzić klikając „OK”, otworzy się właściwy program „ESP32 DOWNLOAD TOOL” 
dodatkowo zostanie otwarte czarne okno konsoli - nie zamykamy go. 


3. Podpinamy ESP32 do USB a następnie ustawiamy program jak poniżej:

1. Plik: „bootloader_dio_40m.bin” adres: „0x1000”

2. Plik: „partitions.bin” adres: „0x8000”

3. Plik: „boot_app0.bin” adres: „0xe000”

4. Plik: „firmware.bin” adres: „0x10000”

5. Plik: „spiffs.bin” adres: „0x00290000”

6. SPI SPEED: 40MHz

7. SPI MODE: DIO

8. Ustawiamy port USB na którym znajduje się ESP32 w tym przypadku jest to COM5 

ale w zależności od komputera będzie się to różnić. 

9. BAUD: 921600 w razie braku komunikacji należy tą wartość zmniejszyć.


4. Po odpowiednim skonfigurowaniu programu możemy wgrać pliki do urządzenia 
klikając START. 


5. Podczas wgrywania programu gdy w oknie konsoli pojawi się komunikat 
„Connecting…” należy przytrzymać przycisk „BOOT” na urządzeniu ESP32 do 
momentu aż program zacznie się wgrywać. Czasem mogą wystąpić błędy, należy 
wtedy powtórzyć operacje, gdy problem nie będzie ustępował należy odpiąć 
urządzenie z USB i podłączyć ponownie. 







Dostęp do interfejsu www 

1. Po poprawnym wgraniu programu zresetuj urządzenie. 

2. Urządzenie po resecie włączy tryb sieciowy: Access Point (poprawne działanie 

sygnalizowane jest miganiem wbudowanej diody - pin D2).

3. Urządzenie w tym trybie rozgłasza swoją własną sieć WiFi do której należy się 

podłączyć: 

1. Nazwa sieci: „esp32-arduino”

2. Hasło: „termometr321”


4. Po zalogowaniu do sieci należy otworzyć stronę http://192.168.4.1/ - gotowe! 




5. Jeśli jednak planujemy korzystać z urządzenia we własnej sieci WiFi należy otworzyć 
stronę http://192.168.4.1/wifi wybrać tryb pracy „Client”, wpisać nazwę sieci oraz 
hasło po czym kliknąć „Zapisz”. Urządzenie powinno samo się zrestartować i 
zalogować do podanej sieci WiFi. 


6. Jeśli urządzenie nie będzie w stanie połączyć się z podaną siecią WiFi powróci do 
trybu Access Point. 


7. Podłączając urządzenie do komputera możemy za pomocą Serial Monitora (115200) 
odczytać status połączenia, aktualny adres IP interfejsu oraz ewentualne błędy. 


8. Jeśli nie możemy skorzystać z powyższej metody aby odnaleźć adres IP urządzenia w 
swojej sieci, polecana jest aplikacja do skanowania sieci Fing (Android/iOS/Windows/
MacOS) https://www.fing.com/products/fing-app


Podłączenie czujników 

1. Piny czujników: 

1. > D4

2. > D16 (RX2)

3. > D17 (TX2)

4. > D18

5. > D19

6. > D21

7. > D22

8. > D23


2. Numery pinów mogą w przyszłości ulec zmianie.

3. Termometrów nie należy wpinać/odpinać podczas pracy urządzenia.

4. Zasilanie czujników: pin 3V3, każdy pin DATA czujnika należy połączyć rezystoram 

podciągającym 4k7 z pinu 3V3. 

https://www.fing.com/products/fing-app

