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English
Important
Read and understand all instructions before you use your product. If dam-
age is caused by failure to follow instructions, the warranty does not apply.

Help and support
For extensive online support, visit www.philips.com/support to:
• download the user manual and the quick start guide
• watch video tutorials (available only for selected models)
• find answers to frequently answered questions (FAQs)
• email us a question
• chat with our support representative.
Follow the instructions on the website to select your language, and then 
enter your product model number. 
Alternatively, you can contact Consumer Care in your country. Before you 
contact, note down the model number and serial number of your prod-
uct. You can find this information on the back or bottom of your product.

Safety
Risk of electric shock or fire!
• Before you make or change any connections, make sure that all 

devices are disconnected from the power outlet.
• Never expose the product and accessories to rain or water. Never 

place liquid containers, such as vases, near the product. If liquids are 
spilt on or into the product, disconnect it from the power outlet 

immediately. Contact Consumer Care to have the product checked 
before use.

• Never place the product and accessories near naked flames or other 
heat sources, including direct sunlight.

• Never insert objects into the ventilation slots or other openings on 
the product.

• Where the mains plug or an appliance coupler is used as the discon-
nect device, the disconnect device shall remain readily operable.

• Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to 
excessive heat such as sunshine, fire or the like.

• Disconnect the product from the power outlet before lightning 
storms. 

• When you disconnect the power cord, always pull the plug, never 
the cable. 

Risk of short circuit or fire!
• For identification and supply ratings, see the type plate at the back or 

bottom of the product.
• Before you connect the product to the power outlet, ensure that the 

power voltage matches the value printed on the back or bottom of 
the product. Never connect the product to the power outlet if the 
voltage is different.

Risk of injury or damage to this product!
• To prevent injury, this product must be securely attached to the 

floor/wall in accordance with the installation instructions.
• Never place the product or any objects on power cords or on other 

electrical equipment. 
• If the product is transported in temperatures below 5°C, unpack the 

product and wait until its temperature matches room temperature 
before connecting it to the power outlet. 

• Parts of this product can be made of glass. Handle with care to avoid 
injury and damage.
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Risk of overheating!
• Never install this product in a confined space. Always leave a space 

of at least four inches around the product for ventilation. Ensure 
curtains or other objects never cover the ventilation slots on the 
product. 

Risk of contamination!
• Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaine, etc.).
• Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. Replace 

only with the same or equivalent type.
• Remove batteries if they are exhausted or if the remote control is 

not to be used for a long time.
• Batteries contain chemical substances, they should be disposed of 

properly. 

Risk of swallowing batteries!
• The product/remote control may contain a coin/button type battery, 

which can be swallowed. Keep the battery out of reach of children at 
all times! If swallowed, the battery can cause serious injury or death. 
Severe internal burns can occur within two hours of ingestion.

• If you suspect that a battery has been swallowed or placed inside 
any part of the body, seek immediate medical attention.

• When you change the batteries, always keep all new and used bat-
teries out of reach of children. Ensure that the battery compartment 
is completely secure after you replace the battery.

• If the battery compartment cannot be completely secured, discon-
tinue use of the product. Keep out of reach of children and contact 
the manufacturer.

 
This is CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth 
provided.

Care for your product
Use only microfiber cloth to clean the product.

Care of the environment
Disposal of your old product

 
Your product is designed and manufactured with high quality materials 
and components, which can be recycled and reused.
Do not throw away the product with the normal household waste at the 
end of its life, but hand it in at an official collection point or recycling. By 
doing this, you help to preserve the environment.
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한국어

주의 사항
제품을 사용하기 전에 모든 지침을 읽고 숙지하여 주십시오. 지침
을 따르지 않아 발생한 제품 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.

도움 및 지원
www.philips.com/support를 방문하면 다음과 같은 다양한 온라
인 지원을 제공받을 수 있습니다.
• 사용 설명서 및 요약 설명서 다운로드
• 비디오 설명서 시청(일부 모델만 가능)
• 자주 묻는 질문에 대한 답변 확인(FAQ)
• 이메일로 문의
• 지원 담당자와 채팅
웹 사이트의 지침에 따라 언어를 선택한 다음 제품 모델 번호를 
입력하십시오. 
또는 국가별 고객 상담실에 문의하실 수 있습니다. 문의하기 전에 
먼저 제품의 모델 번호와 일련 번호를 기록해 주십시오. 이는 제
품 뒷면이나 하단에 표기되어 있습니다.

안전
감전 및 화재 위험에 주의하십시오.
• 연결을 설정하거나 변경하기 전에 반드시 모든 장치를 전원 

콘센트에서 분리하십시오.

• 제품과 액세서리를 비 또는 물에 노출시키지 마십시오. 꽃병 
등의 액체가 들어 있는 용기를 제품 근처에 두지 마십시오. 제
품에 물을 쏟은 경우, 즉시 전원 콘센트에서 분리한 뒤 사용 
전 고객 상담실에 제품 점검을 의뢰하십시오.

• 화기 또는 직사광선을 포함한 기타 열원 근처에 제품과 액세
서리를 두지 마십시오.

• 제품의 환기구나 틈 사이로 이물질을 넣지 마십시오.
• 전원 플러그나 기기용 커플러를 차단 장치로 사용하는 경우

에는 차단 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.
• 배터리(설치된 배터리 팩 또는 배터리)는 햇빛, 불 등의 과도

한 열에 노출되어서는 안 됩니다.
• 낙뢰 전 제품을 전원 콘센트에서 분리하십시오. 
• 전원 코드를 뽑을 때는 반드시 플러그를 잡고 뽑아야 하며, 케

이블을 잡아당기면 안됩니다. 
단락 및 화재 위험에 주의하십시오.
• 제품 확인 정보 및 전원 공급 규격은 제품 뒷면 또는 하단의 

명판을 참조하십시오.
• 제품을 전원 콘센트에 연결하기 전에 전원 장치 전압이 제품 

뒷면 또는 하단에 인쇄된 전압에 해당하는지 확인하고, 전압
이 다른 전원 콘센트에는 제품을 연결하지 마십시오.

부상 및 제품 손상에 주의하십시오.
• 부상을 방지하기 위해 설치 지침에 따라 제품을 바닥 또는 벽

에 단단히 고정해야 합니다.
• 전원 코드나 다른 전자 제품 위에 제품이나 다른 물건을 올려

놓지 마십시오. 
• 제품이 5°C 이하의 온도에서 운반된 경우, 제품의 포장을 열

고 전원 콘센트에 연결하기 전에 실내 온도에 맞춰질 때까지 
기다려 주십시오. 

• 제품에 유리로 만들어진 부품이 있을 수 있습니다. 부상 및 손
상을 방지하기 위해 조심스럽게 다루십시오.
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장비가 과열되지 않도록 주의하십시오.
• 좁은 공간에 제품을 설치하지 마십시오. 통풍/통기를 위해 제

품 주위에 최소한 10cm 이상의 여유 공간이 있어야 합니다. 
커튼이나 다른 물체가 본 제품의 환기구를 막지 않도록 하십
시오. 

오염되지 않도록 주의하십시오.
• 오래된 배터리와 새 배터리, 카본 배터리와 알카라인 배터리 

등과 같이 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.
• 배터리를 잘못 교체할 경우 폭발할 위험이 있습니다. 동일하

거나 종류가 같은 배터리로만 교체하십시오.
• 배터리 전력이 소모되었거나 리모컨을 장시간 사용하지 않을 

경우 배터리를 분리하십시오.
• 배터리에는 화학 물질이 포함되어 있으므로 적절히 폐기해

야 합니다. 
배터리를 삼키지 않도록 주의하십시오.
• 제품과 리모컨에 있는 동전/단추형 배터리를 삼키지 않도록 

주의하십시오. 배터리는 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳
에 보관하십시오. 배터리를 삼킨 경우 심각한 부상이나 사망
에 이를 수 있습니다. 삼킨 후 2시간 내에 내부 장기에 심한 
화상을 입을 수 있습니다.

• 배터리를 삼켰거나 신체 내부에 있는 것으로 의심되면 즉시 
치료를 받아야 합니다.

• 배터리 교체 시 새 배터리와 다 쓴 배터리는 반드시 어린이의 
손이 닿지 않도록 하십시오. 배터리를 교체한 후 배터리함을 
완전히 닫았는지 확인하십시오.

• 배터리함이 완전히 닫히지 않으면 제품 사용을 중지하십시오. 
반드시 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하고 제조업체
에 문의하십시오.

 
본 제품은 이중 단열되며 보호 접지가 제공되지 않는 클래스 II 장
비입니다.

제품 관리
극세사 천으로만 제품을 닦으십시오.

환경 보호
오래된 제품의 폐기

 
이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으
로 설계 및 제조되었습니다.
수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지
정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호
에 동참하실 수 있습니다.
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ภาษาไทย
ขอสำาคัญ
อานและทำาความเขาใจคำาแนะนำาทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่มใชทีวี กรณีที่ความเสีย
หายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำาแนะนำา การรับประกันจะไมมี
ผลใชงาน

วิธีใชและการสนับสนุน
สำาหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อ:
• ดาวนโหลดคมือการใชงานและคมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
• ชมคำาแนะนำารูปแบบวิดีโอ (มีเฉพาะบางรนเทานั้น)
• คนหาคำาตอบจากคำาถามที่ถามบอย (FAQs)
• สงอีเมลถึงเราเพื่อถามคำาถาม
• สนทนากับตัวแทนฝายสนับสนุนของเรา
ทำาตามคำาแนะนำาบนเว็บไซตเพื่อเลือกภาษาของคุณ แลวปอนหมายเลขรน
ผลิตภัณฑของคุณ 
หรือคุณสามารถติดตอฝายดูแลลูกคาในประเทศของคุณ กอนทำาการติดตอ โปรดจด
หมายเลขรนและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑของคุณ คุณสามารถพบขอมูลเหลา
นี้ไดที่ดานหลังหรือดานลางของผลิตภัณฑ

ความปลอดภัย
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!
• กอนที่คุณจะเชื่อมตอหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอ ตรวจดูใหแนใจวาไดถอดอุ

ปกรณออกจากปลั๊กไฟแลว
• หามไมใหผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมเปยกฝนหรือน หามวางภาชนะ

ที่มีของเหลว เชน แจกัน ใกลกับผลิตภัณฑ หากนกระเซ็นลงบนหรือใน
ผลิตภัณฑ ใหถอดปลั๊กไฟออกทันที ติดตอฝายดูแลลูกคาเพื่อตรวจสอบ
ผลิตภัณฑกอนเริ่มใชงาน

• หามวางผลิตภัณฑและอุปกรณเสริม รีโมทคอนโทรลไวใกลกับเปลวไฟหรือ
แหลงกำาเนิดความรอนใดๆ รวมถึงแสงอาทิตยโดยตรง

• หามใสวัตถุใดๆ ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่เปดไดอื่นๆ บนผลิตภัณฑ
• หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมอุปกรณตอขณะยกเลิกการเชื่อมตอกับตัว

เครื่อง อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอไปนั้นยังคงพรอมใชงานอย
• ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสกับความรอน

สูง เชน แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ
• ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบกอนเกิดพายุฟาผา 
• เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก อยาดึงที่สาย 

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!
• สำาหรับขอมูลจำาเพาะและอัตรากระแสไฟฟาที่ใช โปรดดูจากปายระบุขอมูล

ผลิตภัณฑที่อยดานหลังหรือดานใตของเครื่อง
• กอนที่คุณจะเชื่อมตอผลิตภัณฑกับเตาเสียบไฟ ตรวจดูใหแนใจวาแรงดัน

ไฟฟาตรงกับคาที่พิมพบนดานหลังหรือดานลางของผลิตภัณฑ อยาเสียบปลั๊ก
หากคาแรงดันไฟฟาแตกตางกัน

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอผลิตภัณฑ!
• ผลิตภัณฑนี้จะตองติดแนนกับพื้น/ผนังตามคมือการติดตั้ง เพื่อปองกัน

ไมใหเกิดการบาดเจ็บ
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• อยาวางผลิตภัณฑหรือวัตถุใดบนสายไฟหรือบนอุปกรณไฟฟาอื่น 
• หากผลิตภัณฑถูกขนสงในอุณหภูมิที่ตกวา 5°C ใหแกะกลองผลิตภัณฑแลว

รอจนกระทั่งอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหองกอนที่จะเชื่อมตอปลั๊กไฟ 
• สวนประกอบบางอยางของผลิตภัณฑนี้อาจทำาจากกระจก โปรดใชงานอยาง

ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหาย

ความเสี่ยงของความรอนสูง!
• หามติดตั้งผลิตภัณฑในพื้นที่ที่จำากัด และควรใหมีพื้นที่เหลือรอบ

ผลิตภัณฑอยางนอยสี่นิ้ว เพื่อใหผลิตภัณฑระบายความรอนได ตรวจ
ดูใหแนใจวาผามานหรือวัตถุอื่นๆ ไมบังชองระบายอากาศของตัวเครื่อง 

ความเสี่ยงตอการปนเป้อน!
• อยาใชแบตเตอรี่ผสมกัน (เกาและใหม หรือแบบคารบอนและอัลคาไลน 

อื่นๆ)
• อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่

ประเภทเดียวกันหรือเทียบเทานั้น
• ถอดแบตเตอรี่ออกหากแบตเตอรี่หมด หรือไมไดใชงานรีโมทคอนโทรลเปน

เวลานาน
• แบตเตอรี่มีสารเคมีอยภายใน ตองกำาจัดทิ้งอยางถูกวิธี 

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี่
• ผลิตภัณฑ/ รีโมทคอนโทรลอาจใชแบตเตอรี่แบบเหรียญ/กระดุมซึ่งสามารถ

กลืนเขาปากได โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็กตลอดเวลา หากกลืนเขาไป 
แบตเตอรี่อาจทำาใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได อาจเกิดการ
ไหมภายในอยางรายแรงภายในสองชั่วโมงเมื่อมีการกลืนแบตเตอรี่

• หากคุณสงสัยวาไดกลืนแบตเตอรี่เขาไปหรืออยในสวนใดๆ ของรางกาย โปรด
ไปพบแพทยโดยทันที

• เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหมและที่ใชแลวทั้งหมดใหพนมือเด็ก 
ตรวจสอบใหแนใจวาชองใสแบตเตอรี่ปดสนิท หลังจากที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่

• หากชองใสแบตเตอรี่ไมสามารถปดไดสนิท ใหหยุดใชผลิตภัณฑ เก็บ
ใหพนมือเด็กและติดตอผผลิต

 
อุปกรณนี้เปนอุปกรณ CLASS II พรอมฉนวนหมสองชั้น และไมมีสายดินปองกัน
มาให

ดูแลรักษาผลิตภัณฑของคุณ
ใชผาไมโครไฟเบอรเทานั้นในการทำาความสะอาดผลิตภัณฑ

รักษาสิ่งแวดลอม
การกำาจัดผลิตภัณฑเกาของคุณ

 
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวนประกอบที่มี
คุณภาพสูงซึ่งสามารถนำามารีไซเคิล และใชใหมได
หามทิ้งผลิตภัณฑนี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปเมื่อเครื่องหมดอายุการใชงานแลว 
ควรสงไปไวยังจุดรวบรวมที่เปนทางการหรือนำากลับไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อ
ชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี
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Quick start guide
Power Cord

EN Before using your product, read all accompanying safety 
information

KO 제품을 사용하기 전에 제공된 모든 안전 정보를 
숙지하십시오.

TH กอนใชงานผลิตภัณฑของคุณ โปรดอานขอมูลดานความปลอดภัยที่
มีใหโดยละเอียด
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Quick start guide
Power Cord

EN Position this product

KO 제품 위치 설정

TH จัดวางตำาแหนงของผลิตภัณฑนี้

1
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~200
mm/7.9”

~50m
m/2.0”

2

2x 2x

3.0-3.5mm/0.12”-0.14”

4mm/
0.16”

>25mm/0.98”

1

EN  Wall mount this product (optional)

KO 벽에 부착 (옵션)

TH ยึดผลิตภัณฑนี้เขากับผนัง (เลือกได)
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~200
mm/7.9”

~50m
m/2.0”

2

2x 2x

3.0-3.5mm/0.12”-0.14”

4mm/
0.16”

>25mm/0.98”

1

EN Connect this product

KO 제품 연결

TH เชื่อมตอผลิตภัณฑนี้

2
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R

L

AUDIO OUT

COAXIAL OUT

OPTICAL OUT

OPTICAL

AUDIO L/R

COAXIAL

OPTICAL

COAXIAL

AUDIO L/R

EN Hear audio from TV in one of the following ways 
(Mute your TV)

KO 다음 중 한 가지 방법으로 TV 오디오 청취 
(TV 음소거)

TH ฟงเสียงจากทีวีดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้ (ปดเสียงทีวีของคุณ)

3

AUDIO OUT

R

L

COAXIAL OUT

OPTICAL OUT

OPTICAL AUDIO L/RCOAXIAL
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R

L

AUDIO OUT

COAXIAL OUT

OPTICAL OUT

OPTICAL

AUDIO L/R

COAXIAL

OPTICAL

COAXIAL

AUDIO L/R

AUDIO OUT

R

L

COAXIAL OUT

OPTICAL OUT

OPTICAL AUDIO L/RCOAXIAL

EN Enjoy audio from your devices

KO 장치를 통한 오디오 청취

TH เพลิดเพลินกับเสียงจากอุปกรณของคุณ

4
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HTL1193B

EN Switch on this product

KO 제품 켜기

TH เปดผลิตภัณฑนี้

5

COAXIAL

OPTICAL

HTL1193B

HTL1193B
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HTL1193B

COAXIAL

OPTICAL

HTL1193B

HTL1193B

EN Select the correct audio source

KO 정확한 음원 선택

TH เลือกแหลงเสียงที่ถูกตอง

6

HTL1193B_98_QSG_V2.0.indd   15 5/19/2015   4:27:51 PM



16

TV

AUX

1

AV

TV
HDMI

HTL1193B
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TV

AUX

1

AV

TV
HDMI

HTL1193B

HTL1193B

1

2 3

4 *EN Listen to FM radio
For other radio function, refer to the online user 
manual
*   Extend the FM antenna for better reception 

KO FM 라디오 청취

다른 라디오 기능에 대해서는 온라인 사용자 
설명서 참조

*  수신율을 높이기 위해 FM 안테나를 연장

하십시오.

TH ฟงวิทยุ FM
โปรดดูที่คมือผใชออนไลนสำาหรับฟงกชันวิทยุอื่นๆ
* ดึงสายอากาศ FM ออกเพื่อใหรับสัญญาณไดดียิ่งขึ้น

7
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EN Play other devices

KO 기타 장치 재생

TH เลนอุปกรณอื่น

8

1
2

3.5MM
STEREO

HTL1193B

HTL1193B
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HTL1193B

Philips HTL1193B

2

(     32.8 ft.)

3

EN Play audio through Bluetooth

KO Bluetooth를 통한 오디오 재생

TH	 เลนเสียงผาน Bluetooth

9
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EN For more information about using this 
product, visit www.philips.com/support

KO 본 제품의 자세한 사용 방법을 
확인하려면  
www.philips.com/support 를 
방문하십시오

TH สำาหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใชผลิตภัณฑนี้ โปรดเยี่ยมชม 
www.philips.com/support

          
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. 

 
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson is under license. 
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., 
and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used 
under license from Koninklijke Philips N.V.
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