
kali ini saya akan coba sharing tutorial berguna tentang cara repair boot atau unbrick pada ponsel 
Coolpad E561 yang mati total dan stuck di mode EDL / 9008. Untuk membaca lebih banyak tips dan trik 
untuk perangkat smartphone, android dan gadget terkini kunjungi situs oktrik 

Seperti sudah pernah disinggung di artikel2 sebelumnya, mode EDL / 9008 itu akan diaktifkan ketika CPU 
( qualcomm ) tidak bisa membaca data bootloader yang ada di eMMC. Tidak bisa terbaca nya data 
bootloader oleh CPU ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya 

1. Data bootloader korup / rusak akibat modding, flash custom ROM ataupun proses root.  

2. Data bootloader korup / rusak akibat proses downgrade firmware  

3. Ada gangguan pada syarat kerja eMMC sehingga eMMC tidak bisa terbaca CPU  

4. eMMC yang sudah lemah atau rusak sehingga CPU tidak bisa membaca data bootloader di 
eMMC. 

Dari penjelasan di atas, untuk proses repair bootloader / unbrick ini berarti hanya bisa diaplikasikan jika 
kerusakan ponsel nya disebabkan point No.1 dan point No.2 saja. 

Untuk proses repair boot, unbrick atau flashing lewat mode EDL tentu nya pertama2 kita harus punya 
dulu file atau firmware dalam format rawprogram atau biasa disebut juga firmware edl / firmware 9008. 
Firmware EDL untuk Coolpad E561 saya share di akhir artikel link nya ya. 

Ok, untuk flashing firmware EDL ini saya coba dengan memakai UFI Android Tool Box dan software dari 
QPST yaitu QFIL. 

➤ Flashing menggunakan UFI Android Tool Box 

• Buka software UFI Android ToolBox   

• Klik Flash tab  

• Klik Qualcomm  

• Pilih prog_emmc_firehose_8916.mbn as qualcomm SOC  

• Drag & drop rawprogram0.xml and patch0.xml dari firmware  

• Switch ponsel ke mode EDL / 9008 dengan Test Point, atau skip jika ponsel sudah dalam mode 
EDL  

• Pastikan sudah terdetect di device manager sebagai Qualcomm 9008 devices  

• Klik Flash  

• Tunggu sampai proses selesai 

https://www.oktrik.com/


➤  

Flashing menggunakan QFIL 

• Install QPST software  

• Buka QFIL software  

• Klik Flat build  

• Browse select programer, arahkan ke folder firmware EDL dan pilih 
prog_emmc_firehose_8916.mbn  

• Klik Load XML, arahkan ke folder firmware EDL kemudian pilih rawprogram0.xml & patch0.xml  

• Switch ponsel ke mode EDL / 9008 dengan Test Point, atau skip jika ponsel sudah dalam mode 
EDL  

• Pastikan sudah terdetect di device manager sebagai Qualcomm 9008 devices  

• Klik Download  

• Tunggu sampai proses selesai 

 

Jika tidak ada gangguan pada hardware, maka setelah selesai proses flashing ini seharusnya ponsel bisa 
nyala / hidup normal. 

Demikian artikel pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk senantiasa 
menjaga kestabilan harga jasa service yah kawan..., 

 


