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Micro:bitin	Bluetooth-käytöstä	yleisesti	
Micro:bittiä voi ohjelmoida myös  Bluetoothin kautta esim. iPadilla. Mobiilikäytössä 
tarvitaan Micro:bit-sovellus, joka on ladattavissa Play-kaupasta tai AppStoresta. 
 
Tämä ohje neuvoo, kuinka Bluetooth-yhteys muodostetaan ja kuinka ohjelma 
siirretään langattomasti micro:bittiin. Mikäli mahdollista, ennen Bluetooth-käyttöä 
kannattaa siirtää vähintään yksi ohjelma micro:bittiin tietokoneen kautta USB-johdolla. 
Tällöin micro:bitin firmware päivittyy ja Bluetooth-yhteys toimii paremmin. 
 
 

Micro:bitin	ja	mobiililaitteen	laitepariksi	yhdistäminen	
	

1. Avaa aluksi Micro:bit-sovellus. Ensimmäisellä 
käyttökerralla sovellus kysyy lupaa käyttää 
Bluetoothia, hyväksy OK-painikkeella. Mikäli 
vahingossa painoit Älä salli, laitteen 
asetuksista voi käydä sallimassa luvan 
Bluetoothin käyttöön. 

 
 

 
 

 
2. Valitse Choose micro:bit. Tämän vaiheen voi 

tehdä myös ohjelmoinnin jälkeen, mutta jos 
sen tekee heti niin laitepari on valmiiksi 
muodostettu siirtoa varten. 
 
 
 
 
 

3. Yläreunasta näet, onko laiteparia 
muodostettu jonkin Micro:bitin kanssa. Mikäli 
ei, laatikossa lukee ”None selected”. 
Muodosta laitepari painamalla ”Pair a new 
micro:bit” 
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4. Aseta micro:bit laiteparitustilaan 
painamalla yhtä aikaa A+B+Reset-
painikkeita niin pitkään, kunnes näet 
kala-kuvion näytöllä. Vapauta napit 
järjestyksessä reset, A ja B. Sitten 
paina Next. 
 
 
 
 
 
 

5. Seuraavaksi kopioi micro:bitin 
näytöllä oleva kuvio tarkasti Enter 
pattern-kohtaan ja paina Next. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Paina vielä kerran Next, jotta 
laiteparin muodostaminen onnistuu. 
Jos sinulta kysytään koodia, näet sen 
painamalla micro:bitistä A-nappia. 
Yleensä koodia ei kysytä. 
 
 
 
 
 

7. Laitteesi pyytää muodostamaan 
parin. Hyväksy laiteparin 
muodostaminen ”Muodosta pari”-
valinnalla. Näyttöön tulisi tulla 
ilmoitus ”Pairing successful, Press 
RESET on micro:bit”. Paina siis lopuksi 
vielä Reset-näppäintä micro:bitistä. 
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8. Näet nyt yhdistyneen micro:bitin. 
Paina yläreunasta ”Home”-valintaa, 
jotta pääset aloittamaan 
ohjelmoinnin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohjelmointi	ja	ohjelman	siirtäminen		
	

 
Ohjelmoiminen micro:bitin 
mobiiliversiolla on samanlaista 
kuin tietokoneella, mutta ohjelman 
siirto eroaa hieman 
tietokoneversiosta.  
 
1. Aloita ohjelmointi painamalla 

päävalikossa ”Create Code”. 
Tee seuraavaksi haluamasi 
ohjelma, nimeä se ja aloita 
ohjelman siirto painamalla 
”Lataa”-painiketta. 
 
 

2. Yhdistettyä laitetta etsitään. 
Joskus yhteys ehtii katketa 
ohjelmoinnin aikana ja 
micro:bit pitää laittaa takaisin 
laiteparitus-tilaan.  
 
Jos saat pyynnön ”Reset 
micro:bit to Pairing mode, 
paina taas reset-, A- ja B-
nappeja yhtä aikaa kunnes näet kala-kuvion näytöllä. Paina sitten Continue-nappia.  
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3. Nyt siirron pitäisi alkaa. 
Näytölle tulee Flashing 
code to micro:bit- 
ilmoitus. Anna tehdä 
siirto rauhassa 
painelematta mitään 
nappeja. Saat 
ilmoituksen “Flashing 
successful” kun ohjelma 
on siirtynyt micro:bittiin. 
Kun teet muutoksia ohjelmaasi, muista aina siirtää päivitetty ohjelma micro:bittiin, 
jotta muutokset näkyvät laitteessasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


