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Repair Boot - Unbrick - Unlock LG-US996 V20 U.S Celunar

Vũ ngọc - mobile nhận sửa lỗi điện thoại di động, Modem bị mất Boot (BRICK ) trong
quá trình nâng cấp phần mềm, sửa lỗi Software,Unlock, Giải mã, Mở mạng, Bẻ khóa, Up
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rom... bị lỗi, máy tính chỉ nhận driver " HSUSB_BULK" (Máy bị mất nguồn hoặc treo...)
Repair Boot, Unbrick Samsung, LG, Sony Xperia, CYON, Anycall, Docomo, Softbank,
SHOW, Pantech SKY, HTC, Kt tech...

Hiện nay tất cả các hãng sản xuất điện thoại di động thông minh cao cấp (SmartPhone)
đều sử dụng ổ cứng công nghệ mới UFS nhờ tính ưu việt của nó Samsung (S6, S6+, S6
Edge, S7, S7 Edge, S8, S8+, N5, N7, N7R, N7 FE...) LG (G5, G6, G6+, V20...), Vivo (X9, X9
Plus...), OPPO ( R11, R11t, R11Plus...), Xiaomi (Mi5, Mi6...), SONY (Xperia XZ, XZs, XZ
Premium...)...

Trung tâm giải mã điện thoại Vũ ngọc - mobile cung cấp dịch vụ cho điện thoại xách
tay nước ngoài LG V20, LG G5 :LG-H910 AT&T , LG-H915, LG-H910PR, LG-H918TN,
LG-H990, LG-H990T, LG-H990TR, LG-H990DS, LG-H990N, LG-F800K, LG-F800L,
LG-F800S, LG-LS997 Sprint, LG-VS995 Verizon, LG-US996. LG-F700L, LG-F700K,
LG-F700S... LG V20, LG G5 sử dụng bộ nhớ lưu trữ hệ điều hành " Ổ cứng" sử dụng công
nghệ mới
UFS (Universal Flash Storage SK Hynix’s UFS 2.1). Công
nghệ lưu trữ mới UFS được ví như ổ cứng thể rắn SSD trang bị cho PC giờ được trang bị
trên SmartPhone với nhiều ưu việt hơn bộ nhớ loại cũ eMMC
http://www.samsung.com/semiconductor/products/flash-storage/ufs/

-

- Unlock Network lock (Khóa mạng)
- Unlock Google FRP (Verify your account - Xác minh tài khoản của bạn)
- Fix lỗi mạng 3G, Apn tự động...
- Fix lỗi Active Hanfree...
- Fix lỗi configuring your phone (Cấu hình điện thoại của bạn)
- Unlock Pin lock (Khóa Sim vào máy)
- Unlock V20, G5 " Verifing your account" (Xác minh tài khoản của bạn)
- Repair Imei (Sửa lỗi mất imei - 0 do up rom sai lỗi..)

- - Repair 3G Network (Sửa lỗi mất sóng 3G)
- - Nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất Lollipop 6.x,7.x
- - Unlock Khóa Account Google (Mất tài khoản kích hoạt máy)
- - Unlock Lock Account Mcafee (Khóa tài khoản Macfee)
- - Mở khóa bộ nhớ (Enter PIN/password to decrypt)
- - Mở khóa Tìm chủ máy (Khóa Tìm chủ sử hữu máy - Khóa báo mất từ nhà mạng gương mặt buồn)
- - Unlock Google accout (Khóa tài khoản Google do nhập sai mã bảo mật hoặc hình

2/4

Repair boot LG-US996, Unbrick LG-US996, Unlock LG-US996 V20 U.S Cellunar : QHSUSB_BULK, Qualcom

vẽ mẫu khóa)
- - Unlock Root (Cho phép người dùng can thiệp sâu vào hệ thống, cài ứng dụng đòi
hỏi quyền root của hệ thống..)
- - Unroot (Trả về trạng thái nguyên bản của nhà sản xuất)
- - Giải mã nạp Tiếng Việt (Dành cho người sử dụng không biết Tiếng Anh. Có thể dễ
ràng sử dụng khai thác hết tính năng của máy...).
- - Sửa máy bị lỗi phần mềm (Lỗi phần mềm trong quá trình sử dụng, treo máy do cài
ứng dụng không tương thích...)
- - Up rom nâng cấp lên phiên bản mới nhất của nhà sản xuất.
- - Repair Imei - Sửa lỗi mất imei chỉ còn số 0 (Do up rom sai, lỗi...)
- - Sửa lỗi khởi động vào Recovery do up rom OTA
- - Sửa lỗi treo logo Error boot security
- - Repair Boot, Unbrick phone, Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode,
Repair QHSUSB_BULK, Repair qualcomm HS-USB QDLoader 9008, Repair Qualcomm
HS-USB Diagnostics 9006.. (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào
được chế độ boot - S/W Upgrade, Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ
Fastbooot....Với dịch vụ này người dùng có thể tự nâng cấp phần mềm của nhà sản xuất,
tự up những bản rom ưa thích thoải mái mà không phải lo máy bị mất boot - mất nguồn
không cứu được.) - Dịch vụ độc quyền địa chỉ duy nhất trên thế giới (Trừ Hãng LG Hàn
Quốc :D).

Repair boot - Unbrick - Unlock LG-US996 V20 - Địa chỉ duy nhất tại Bắc Ninh

Ngoài ra Vũ ngọc - Mobile còn nhận Repair boot - Unbrick tất cả các loại điện thoại trên
thế giới khác : SONY ,HTC, Pantech SKY, Blackberry, Nokia ...

Trung Tâm Giải Mã Điện Thoại Vũ ngọc - Mobile HOTLINE : 0979.913.808 096.9119.887
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Website : http://giaimadienthoai.com.vn
Website : http://www.camerabacninh.com .vn
Website : http://www.vungoc-mobile.com
Địa chỉ : Số 04 (Dốc cầu gỗ) - Đường Thiên Đức - Phường Vệ An - Thành Phố Bắc Ninh
(Cách cổng Bến Xe TP Bắc Ninh 20 mét)
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