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Når du kobler til micro:bit med USB-kabelen, skal det dukke opp en 
stasjon med navn MICROBIT. Noen ganger må man koble fra og til før 
den dukker opp.

Koble til
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# DAPLink Firmware - see https://mbed.com/daplink 
Unique ID: 9901000052284e450066300c000000570000000097969901 
HIC ID: 97969901 
Auto Reset: 1 
Automation allowed: 0 
Overflow detection: 0 
Daplink Mode: Interface 
Interface Version: 0253 
Bootloader Version: 0243 
Git SHA: 64359f5c786363065a41ec15c348e3d53568da03 
Local Mods: 0 
USB Interfaces: MSD, CDC, HID, WebUSB 
Bootloader CRC: 0x32eb3cfd 
Interface CRC: 0x53375800 
Remount count: 0 
URL: https://microbit.org/device/?id=9901&v=0253 

Sjekk filen DETAILS.TXT som ligger på 
MICROBIT-disken. 
Dersom “interface versjon” er eldre enn 0253 
bør du oppgradere firmware.

For effektiv overføring av kode og andre funksjoner bør du ha en nyeste 
versjon av firmware. Denne oppdateres ca en gang i året.

Firmware



Oppgradering er enkelt: Hold inne reset mens du kobler i micro:bit til PCen 
Og du vil få opp en stasjon som heter MAINTENANCE. 
Til denne skal du kopiere nyeste versjon av firmware. Denne filen finner du på 
https://microbit.org/guide/firmware/ 
F.eks 0253_kl26z_microbit_0x8000

https://microbit.org/guide/firmware/


Kodeverktøyet finner du på makecode.microbit.org 
Du må bruke Chrome som nettleser for å få full funksjonalitet

Du starter ett nytt prosjekt ved å trykker “New project”. 
Under finner du mange gode interaktive oppgaver du kan prøve. 
De enkleste finnes du lengst til venstre.

http://makecode.microbit.org


Oppsett av språk
I denne veiledningen bruker vi 
engelsk som kodespråk. Klikk på 
tannhjulet, velg “Språk” eller 
“Language” for å endre språket.
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Simulator: 
Her kan du teste koden

On start: 
Kjøres når micro:bit starter. 
Gjentas ikke.

Forever: Gjentar seg 50 
ganger pr. sekund

Gi navn til ditt prosjekt
Last ned til micro:bit 
(Filen kan ikke brukes 
senere)

Lagre lokalt på maskin (backup)

Blokker JavascriptDel koden
Utforsk kodefiler

microbit.org Innstillinger

Angre  zoom

Kodeverktøyet

http://microbit.org
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Gjør klar for å laste over koden din
Når du har laget en kode er det på tide å laste den over til micro:bit. Det finnes 
tre måter å laste over filen fra Chrome: 
1. Direkteoverføring med “pair device” (raskest) 
2. Laste ned fil direkte fra Chrome.  
3. Laste ned på PC og overføre manuelt 

Vi anbefaler at du bruker metode 1 eller 2 som er beskrevet på de neste 
sidene. 



Koble sammen micro:bit for rask overføring

1. Trykk på tannhjulet og “Pair device”

Den raskeste overføringen får du ved å 
sammenkoble micro:bit med Chrome:

3. Velg enheten “BBC Microbit CMSIS…” 
og trykk “Connect” 
Se etter bekreftelse “Device paired!…”

2. Klikk på “Pair device” igjen



Still inn nettleser for å laste ned direkte til 
micro:bit

1. Velg “preferences”

2. Klikk på “Advanced”

3. Aktivér “Ask where to save each file

4. Trykk “download” og velg MICROBIT som nedlastingsmappe.



Gjør en interaktiv oppgave 
Velg en tutorial fra startsiden. Hvis du er i kode-editoren klikker du på 
“microbit” øverst til venstre.



!13

Klikk “Download” og følg med på det 
gule lyset bak på micro:bit. Det skal 
blinke mens koden overføres. Om du 
ikke har gjort “pair device”, må du 
kanskje velge MICROBIT som 
nedlastingsmappe og klikke OK

Slik laster du over
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Sjekk om koden din virker på micro:biten.  

Husk at lyset bakpå micro:bit alltid skal 
blinke mens du overfører koden.  

Hvis ikke har du fortsatt gammel kode på 
enheten.

Test koden
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