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Kabel S-Boot Repair dla Samsung

S-Boot Repair cable dla Samsung służy do naprawy uszkodzonego obszaru bootloadera w telefonach Samsung i9500,

i9300, i9308, i939d, M440s, i317, T889, E210k, E210L, E210s, N7100, N7108, N719, N7102 bez lutowania i demontażu.

Obsługiwane modele oparte o procesor 4412 CPU FLASH KMVTU000LM:

- i9500 (Samsung Galaxy S4)

- i9300 (Samsung Galaxy S3)

- i9308 (Samsung Galaxy S3)

- i939d (Samsung Galaxy S3)

- m440s (Samsung Galaxy S3)

- i317 (Samsung Galaxy Note II)

- T889 (Samsung Galaxy Note II)

- E210k (Samsung Galaxy S3)

- E210L (Samsung Galaxy S3)

- E210s (Samsung Galaxy S3)

- N7100 (Samsung Galaxy Note II)

- N7108 (Samsung Galaxy Note II)

- N719 (Samsung Galaxy Note 2 CDMA)

- N7102 (Samsung Galaxy Note 2 WCDMA)

Samsung i9300 naprawa boota za pomocą GPG S-Boot Clip:

- wyłącz telefon

- włóż złącze karty SD z kabla S-Boot do i9300

- podłącz zasilanie, najlepiej z regulowanego zasilacza ewentualnie baterii, zalecamy korzystanie z zasilacza regulowanego,

ponieważ może obserwować zmianę prądu elektrycznego, podczas naprawy

- włóż i9000 download clip

- czekaj, nie odłączaj źródła zasilania, inaczej telefon może w ogóle nie zostać naprawiony

- generalnie po upływie 2-5 minut, telefon wejdzie w tryb download.

- jeśli zajmie to więcej niż 5 minut i telefon nie wejdzie w tryb download, to zwykle oznacza, że telefon ma problem z

układem flash lub problem natury sprzętowej

- w procesie naprawy, napięcie na zasilaczu będzie skakać co kilka sekund co oznacza że dane z karty SD są zapisywane do

telefonu komórkowego

- nie odłączaj zasilania, w przeciwnym razie ponowna naprawa może być niemożliwa

Samsung N7100 naprawa boota za pomocą GPG S-Boot Clip:

- usuń ekran z N7100 (jeśli nie zostanie usunięty, może się przegrzać i uszkodzić podczas naprawy)

- podłącz źródło zasilania z regulowanego zasilacza do N7100

- włóż złącze karty SD z kabla S-Boot do N7100

- włóż i9000 download clip

- czekaj, nie odłączaj źródła zasilania, inaczej telefon może w ogóle nie zostać naprawiony

- jeśli flash nie jest całkowicie uszkodzony, telefon zostanie naprawiony po 5 minut i wejdzie w tryb download

- podłącz i9000 download clip i uruchom flashowanie

- zobacz, czy telefon rozpoznaje sterownik i port, jeśli tak, to można załadować plik i flash, ale pamiętaj aby robić to z

zdemontowanym ekranem, gdyż podczas flashowania ekran może się przegrzać i uszkodzić
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Samsung i9500 naprawa boota za pomocą GPG S-Boot Clip:

- usuń ekran z i9500 (jeśli nie zostanie usunięty, może się przegrzać i uszkodzić podczas naprawy)

- podłącz źródło zasilania z regulowanego zasilacza do i9500

- włóż złącze karty SD z kabla S-Boot do i9500

- włóż i9000 download clip

- czekaj, nie odłączaj źródła zasilania, inaczej telefon może w ogóle nie zostać naprawiony

- jeśli flash nie jest całkowicie uszkodzony, telefon zostanie naprawiony po 5 minut i wejdzie w tryb download

- podłącz i9000 download clip i uruchom flashowanie

- zobacz, czy telefon rozpoznaje sterownik i port, jeśli tak, to można załadować plik i flash, ale pamiętaj aby robić to z

zdemontowanym ekranem, gdyż podczas flashowania ekran może się przegrzać i uszkodzić

- jeśli po naprawie telefon się zawiesza, oznacza to że telefon ma problem z układem flash lub problem natury sprzętowej i

nie może być naprawiony.

Komplet zawiera:

1 x S-Boot Repair Clip
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.
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