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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG Prináša novú aktualizáciu na Android 4.1.2. Jelly Bean 

pre telefóny L-Series a Optimus 4X 

 

Bratislava, Praha 28. marca 2013 - LG Electronics CZ ponúka od marca 2013 všetkým 

majiteľom modelov Optimus L5, L7, L9 a Optimus 4X HD aktualizáciu operačného systému 

na Android 4.1.2. Jelly Bean. Aktualizáciu je možné vykonať jednoducho na počítači 

prostredníctvom aplikácie LG PC Suite. Za necelých 15 minút tak možno získať všetky 

výhody doteraz najlepšieho operačného systému od spoločnosti Google. 

 

"Smartfóny v súčasnosti zaznamenávajú výrazný rozvoj nielen v oblasti hardvéru, ale najmä 

v softvérových možnostiach. Aktualizácia operačného systému smartfónov LG je jednou z kľúčových 

služieb, vďaka ktorej zostanú naši zákazníci vždy v kontakte s najnovšou technológiou," povedal 

Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics CZ. 

 

Aktualizácia OS pre Optimus 4X HD (LGP880) bude dostupná od 2. apríla 2013. Modely Optimus 

L5 (LGE610) a Optimus L7 (LGP700 u mobilných operátorov Vodafone a T-Mobile) môžu 

používatelia upgradovať od 15. apríla. Majiteľov modelu Optimus L9 (LGP760) potom poteší aj 

funkcia FOTA (Firmware Over The Air), ktorá umožňuje bezdrôtovú aktualizáciu. Nový operačný 

systém si používatelia môžu stiahnuť už od 20. marca 2013. 

 

Návod na získanie nového Androidu 4.1.2. Jelly Bean do LG smartfónu: 

1. Otvorte si webovú stránku http://www.lg.com/sk/podpora/mobilna-podpora. Tu si vyberiete 

svoj typ mobilného telefónu. 

2. Pokračujte kliknutím na tlačidlo »USB OVLÁDAČ«. Stiahne sa spustiteľný súbor. Nainštalujte 

ho do systému, čím získa PC ovládač pre smartfón. 

3. Ďalej pokračujte kliknutím na tlačidlo »NÁSTROJ PRE MOBILNÚ PODPORU LG«. Stiahne sa 

ďalší spustiteľný súbor. 

http://www.lg.com/sk/podpora/mobilna-podpora
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4. Pripojte telefón k PC prostredníctvom USB kábla, v režime LG softvér, spustí súbor a po overení 

kliknite na »Spustiť aktualizáciu«. Tým dôjde k aktualizácii softvéru. 

 
O LG Electronics CZ 

Firma LG je silnou kórejskou spoločnosťou, ktorá svojou viac než 50-ročnou tradíciou patrí medzi svetových lídrov 

a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách. Regionálna pobočka 

LG Electronics CZ patrí na českom a slovenskom trhu medzi popredných hráčov v predaji spotrebnej elektroniky. Ponúkané portfólio 

LG na českom trhu je rozdelené do piatich kategórií: Spotrebná elektronika, Domáce spotrebiče, Klimatizačné jednotky, Mobilné 

telefóny a Informačné technológie. Česká pobočka LG Electronics bola založená v roku 2003, o dva roky neskôr pribudla kancelária 

v Bratislave. Zamestnáva viac ako 120 zamestnancov, pričom ročný obrat sa pohybuje v poriadku miliárd korún. V celej skupine 

LG pracuje viac ako 84 tisíc ľudí, v 112 prevádzkach, v 81 dcérskych spoločnostiach na celom svete. Produkty spoločnosti 

LG zaručujú vysokú kvalitu, inovatívnosť a osobitosť. V roku 2012 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie EISA v dvoch 

kategóriách - Európsky SMART televízor LG 55LM960V a Najúspešnejší európsky displej LG 55EM970V. LG sa pravidelne 

zúčastňuje súťaží Red Dot Design Award (LG CINEMA 3D televízor LG LM9600, LG magický ovládač Magic Remote, LG Styler, 

chladničky s mrazničkou LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). Navyše bola 

spoločnosť LG v roku 2012 ocenená radom ocenení od nezávislého časopisu dTest (LG BH7420P a BH6320C, Smart TV LG 

42LS570S, blu-ray prehrávač LG BP620) 

 

V prípade záujmu o technické špecifikácie alebo o zápožičky produktov kontaktujte, prosím, našu novú PR agentúru Native 

PR: Radovan Švec, T: (+421) 917 445 739,  radovan.svec@nativepr.cz 

 

Ak chcete poznať trendy v oblasti spotrebnej elektroniky, analýzy a komentáre, neváhajte kontaktovať, prosím, tlačového 

hovorcu LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: martin.maly@lge.com 

mailto:martin.maly@lge.com

