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QUAD 33-303-FM3 HANDLEIDING
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Quad set. Ondanks het feit dat het ontwerp
van deze set uit 1967 stamt en dus een halve eeuw oud is zal deze set u nog jaren kunnen
laten genieten van uw favoriete muziek. De klank van deze set is volgens vele
muziekliefhebbers nog onovertroffen.
Het aansluiten van uw vintage Quad set is niet moeilijk maar wijkt wel af van moderne HiFi
apparatuur. Vandaar dat we een kleine handleiding hebben geschreven om u hiermee op
weg te helpen. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen mocht u toch nog vragen of
opmerkingen hebben.
Wij wensen u nog veel luisterplezier met uw set.
Esther Engelen en Abbe de Groot

INSTEEKKAARTJES 33
Indien de Quad set naar u opgestuurd is dan zult u de insteek printjes die in de 33 horen te
zitten er zelf even in moeten steken voordat u het apparaat in gebruik kunt nemen. Deze zijn
verwijderd om beschadigingen van de gevoelige contacten tijdens transport te voorkomen.
De tape en disc adapter zitten nog wel in de 33 omdat deze tijdens transport nauwelijks
nooit zomaar gaan schuiven.
Schroef de twee grote schroeven aan de achterkant van de 33 los en schuif het apparaat
voorzichtig uit de behuizing. U ziet nu aan de binnenkant de 3 sleuven voor de 3
insteekkaartjes. Op de foto’s hieronder ziet u hoe u deze kaartjes moet plaatsen. De twee
identieke kaartjes kunt u willekeurig in de twee twee identieke sleuven plaatsen.

<< De drie insteekkaartjes zitten apart verpakt.

Op deze foto ziet u de
drie sleuven waarin u de insteekkaartjes
moet plaatsen. >>
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<< Op deze foto ziet u hoe
u de 3 insteekkaartjes
moet plaatsen.
Wanneer de
insteekkaartjes in de
gleuven zitten dan kunt u
de behuizing weer
terugplaatsen en de
schroeven weer
aandraaien.

De kaartjes aan de achterkant
kunnen door vervoer ook los
gaan zitten. Doe ze dan even
eruit en erin.

AANSLUITEN 33
De 303 eindversterker zit met twee kabels verbonden met de 33 voorversterker. De 303
krijgt via een speciale voedingskabel zijn spanning uit de 33. Hiermee wordt de 303
automatisch tegelijkertijd in- en uitgeschakeld met de 33..
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<< De ronde plug van de voedingskabel gaat in de
303

De platte plug van de voedingskabel
gaat in de 33 >>

<< Tussen de 33 - 303 zit een 4 polige DIN kabel
waarmee het signaal van de 33 naar de 303 gaat.
Deze kabel moet met de grootst mogelijke zorg
worden gemonteerd. Het is helaas vrij makkelijk
om de plug net verkeerd om in de connector te
plaatsen. Kijk daarom goed of u de plug precies
goed in de connector stopt.

Zorg ervoor dat de pinnetjes van de
plug precies boven de gaatjes van de
connector zitten voordat u de plug in
de connector steekt. >>
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<< Ook aan de kant van
de 33 moet u goed
kijken of de pinnetjes
van de plug precies
boven de gaatjes van de
connector zitten
voordat u de plug in
steekt.

<< De luidsprekeraansluitingen zijn redelijk
voor zichzelf sprekend. L is
voor de linker luidspreker, R
is voor de rechter
luidspreker. Op de rode
terminals dient de + van de
luidsprekers aangesloten te
worden en op de zwarte
terminals de - van de
luidspreker.
Zorg ervoor dat de draden
of de pluggen niet tegen
elkaar aankomen want dat
kan kortsluiting veroorzaken. Vintage Audio Repair levert voor 20 Euro een set speaker
pluggen die perfect passen in de 303 waardoor het risico op kortsluiting minimaal is.

6

AANSLUITEN 33
De Quad 33 is het middelpunt van uw hifi installatie. Naast de 303 dient u ook al uw afspeelbronnen op de 33 aan te sluiten.

De 33 kent de volgende ingangen:
•
•
•
•
•
•
•

DISC - Sluit hier uw platenspeler op aan
RADIO1 - Sluit hier uw tuner aan (bijvoorbeeld FM3)
RADIO2 - Sluit hier uw CD speler / streamer / iPhone op aan
TAPE replay - Sluit hier uw CD speler / streamer / iPhone op aan
OUTPUT - Sluit hier de 303 (of 405) op aan, zie hoofdstuk 303.
Mains out - Sluit hier de voedingskabel van de 303 (of 405) en FM3 (indien
aanwezig) aan.
2A 50 - 60Hz - Hierop sluit u de voedingskabel van de 33 aan.

Omdat de 33 volledig met DIN aansluitingen uitgerust is dient u verloopjes te gebruiken om
uw 33 aan te sluiten op moderne apparatuur. Omdat iedereen andere bronnen heeft
leveren wij een scala aan hoogwaardige verloopkabeltjes waarmee het mogelijk is om
praktisch elke bron om de 33 aan te sluiten. Indien u naderhand nog extra / andere kabels
nodig heeft dan kunnen we die voor 35 Euro per stuk leveren. Zie hieronder een overzicht
van de mogelijkheden:
1. DIN5 - Female cinch : Verloop kabeltje waarmee u uw huidige cinch kabel kunt

blijven gebruiken, handig als u bijvoorbeeld een platenspeler heeft waarbij de cinch
kabel vast aan de platenspeler zit of wanneer u hoogwaardige interlinks heeft die u
wilt blijven gebruiken.
2. DIN5 - cinch: De meest gebruikte kabel. Hiermee sluit u moderne bronnen zoals een
CD speler of een streamer op uw Quad 33 aan.
3. DIN5 - 3.5mm minjack: Een populaire kabel die gebruikt kan worden om een Iphone,
macbook of andere bron met een hoofdtelefoonaansluiting aan te sluiten.
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4. DIN4 - DIN4: Deze kabel zit standaard bij uw set als u de set bij ons koopt maar we

verkopen deze kabel ook los.
5. DIN5 - DIN5: Deze kabel wordt gebruikt om de FM3 op de 33 aan te sluiten. Deze
kabel zit standaard bij de FM3 als u deze tuner bij ons koopt maar we verkopen deze
kabel ook los.
6. Voedingskabel 33: Deze kabel zit standaard bij uw set als u de set bij ons koopt maar
we verkopen deze kabel ook los.
7. Voedingskabel 303 / FM3: Deze kabel zit standaard bij uw set als u de set bij ons
koopt maar we verkopen deze kabel ook los.

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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7.

AANSLUITEN FM3
De Quad FM3 laat zich vrij gemakkelijk aansluiten op de 33. De FM3 is gemaakt om te
combineren met de 33 want de FM3 heeft zelf geen aan / uit knop. In- en uitschakelen
gebeurt dus met de 33, net als bij de 303. De voedingskabel tussen de FM3 en 33 is exact
hetzelfde als degene die tussen de 303 en 33 gebruikt wordt en dient overeenkomstig
aangesloten te worden (foto 7).
Tussen de FM3 - 33 zit een 5 polige DIN kabel waarmee het signaal van de FM3 naar de 33
gaat (foto 5).
Verder zit er een coax connector op de FM3 waarop de antenne (of kabel) aangesloten dient
te worden. De FM3 heeft een goed antenne signaal nodig om goed te kunnen werken. Neem
de tijd om de antenne de juiste plek te geven door op zoek te gaan naar de plek waar het
radio ontvangst het minste ruist.

BEDIENING QUAD SET
De 33 is het control center van u set en bevat, op de afstemknop van de FM3 na, alle
knoppen. In de meeste gevallen zal een Quad set die door ons gerestaureerd is voorzien zijn
van een Alps potmeter. Hierbij vervalt de aan / uit schakelaar die op de volume regelaar zat.
In plaats daarvan hebben we de aan / uit schakelaar netjes achterop gemonteerd.
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Met deze schakelaar schakelt u de gehele Quad set in- en uit.

De overige knoppen zitten aan de voorkant en zijn groepsgewijs gelayout. Zie hieronder een
overzicht van de knoppen en hun functie:

•
•
•

•

•

•

•

Volume knop: Hiermee regelt u het volume van de muziek
Balans schuifje: hiermee kunt u de balans tussen het L en R kanaal op subtiele wijze
6 dB verschuiven. Deze staat standaard in het midden
← MON, MON→ en STEREO knop: Hiermee kunt u kiezen tussen geluid uit de linker
box ( ← MON), geluid uit de rechter box (MON→) of geluid uit beide boxen
(STEREO). Deze staat standaard op stereo
Disc, RADIO1, RADIO2, TAPE: Hiermee selecteert u de bron waar u naar wilt
luisteren. Doorgaans is DISC de platenspeler, RADIO1 de (FM3) tuner, RADIO2 de
CD-speler/streamer of iPhone en TAPE een extra ingang.
Cancel, 5k, 7k, 10k: Hiermee selecteert u het kantelpunt van het regelbare hoog
filter. In de cancel stand wordt de hele toonregeling gebypast. Deze staat standaard
op Cancel.
Slope regelaar: Met de slope regeling kan u het hoog filter instellen. Het hoog filter
werkt alleen als de 5k, 7k of 10k knop is ingedrukt. Deze staat standaard met het
streepje recht omhoog.
Bass en Treble regelaar: Wanneer de Cancel schakelaar niet in ingedrukt kan u met
deze regelaars de bass en treble in de muziek regelen. Deze staat standaard met het
streepje recht omhoog.
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BEDIENING QUAD FM3
De FM3 staat altijd automatisch aan wanneer u de 33 inschakelt. Wanneer u naar de radio
wilt luisteren selecteert u RADIO1 op de 33. Daarna hoort u het geluid van de FM3. Door aan
de afstemknop te draaien ziet u de naald van de tuner over het schaaltje bewegen. Bent u in
de buurt van een zender dan zult u zien dat de twee lampjes niet even fel branden. Pas als u
exact goed heeft afgestemd branden ze even fel. Deze lampjes zijn dus een hulpmiddel om
precies op de zender af te kunnen stemmen. Indien de uitzending in stereo is (tegenwoordig
bijna alle uitzendingen) dan zal bij perfecte afstemming ook het stereo lampje gaan branden.
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