
Gebruikershandleiding EVA Experience Webomgeving V22.2   

 
Gebruikershandleiding  

 
EVA Experience Controller + EVA Experience Webomgeving 

Standalone of i.c.m. Piëzo3 

 
 
 

 
 
 
 
Voor de bediening van EVAstream en/of EVA LED onderwaterverlichting 

middels de EVA Experience Webomgeving 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
EVA Optic B.V. 
EVA Tech B.V. 
De Velde 1 
8064 PH Zwartsluis 
Nederland 
 
www.evaoptic.nl 

http://www.evaoptic.nl/


 

Gebruikershandleiding EVA Experience Webomgeving V22.2         

2 

Inhoudsopgave 

 

Inhoudsopgave & Veiligheidsvoorschriften    2 

Technische eisen tablet       3 

Netwerkverbinding       4 

Koppelen van een tablet aan de EVA Experience Controller 4 

Configuratie Optie 1 – Thuisnetwerk    5 

Configuratie Optie 2 – Nieuw Netwerk    8 

Updaten Firmware       11 

Instellingen bij eerste gebruik      12 

Bediening EVA Experience Webomgeving    14 

 Bediening EVA Verlichting     14 

 Bediening EVAstream      15 

 Bediening Gebruikers Trainingen    16 

 

 

 

 

Veiligheidsvoorschriften 

LET OP! EVAstream is een krachtige machine. De machine bevat o.a. een zeer krachtige motor met 
roterende schroef. Net als bij iedere machine dient u bij het gebruik ervan uw veiligheid, en de veiligheid 
van andere gebruikers, altijd in acht te nemen. Volg de meegeleverde voorschriften voor veilig gebruik 
van de EVAstream nauwlettend op. Niet of onvoldoende naleven van deze belangrijke voorschriften kan 
leiden tot ernstig lichamelijk letsel of schade aan eigendommen. Wij aanvaarden geen enkele aanspraak 

op garantie en/of aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg 
van het niet nakomen van de voorschriften m.b.t. installatie, montage en gebruik.  
 
Wees u bewust van het feit dat de EVAstream op afstand te bedienen is via de 
Webomgeving, dit is te beveiligen met het kinderslot (pagina 11).  
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Technische eisen tablet  

 

De EVA controller is enkel te bedienen met een touchscreen tablet, niet met een smartphone.  

We adviseren een schermformaat van 9.7” tot 11” voor optimale werking van de webomgeving.  

De volgende tablet besturingssystemen zijn in principe geschikt: 

• Android tablets met Android versie 12 of hoger 
• Apple tablets met iOS 15.3 of hoger 

 

Heeft u al een tablet die u wilt gebruiken? Veel tablets zijn geschikt voor de EVA Experience 
webomgeving, maar we adviseren u altijd eerst te testen of uw tablet geschikt is voor de EVA Experience 
webomgeving door alle benodigde stappen in deze handleiding te volgen. 

 

Heeft u nog geen geschikte tablet? Onderstaande tablets worden in ieder geval ondersteund: 

• Regular iPad 
• iPad Air 
• iPad Pro 9.7” - 11" (de Pro heeft ook een grotere uitvoering, die is minder geschikt) 
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Netwerkverbinding 

 

Koppelen van een tablet aan de EVA Experience Controller 

De EVA Experience Controller is te bedienen met een tablet (zie vorige pagina). Een internetverbinding is 
hiervoor niet nodig. Wel moet de tablet met hetzelfde WiFi netwerk verbonden zijn als de controller. 
Daarvoor zijn 2 opties: 

 

1. Thuisnetwerk 
Verbind de tablet en de EVA Experience Controller met het thuisnetwerk. Deze optie heeft de 
voorkeur als het thuisnetwerk voldoende dekking geeft rondom het zwembad: 

• De tablet blijft tijdens het bedienen van de EVA Experience Controller verbonden met het 
thuisnetwerk. 

• Wisselen van netwerk op de tablet is niet noodzakelijk om de controller te bedienen. 
 

2. Nieuw netwerk 
Maak met de EVA Experience Controller een nieuw WiFi netwerk, en verbind de tablet met dit 
netwerk. Deze optie is geschikt als het thuisnetwerk onvoldoende dekking geeft rondom het 
zwembad: 

• Door het eigen netwerk van de EVA Experience Controller is het niet nodig om de dekking 
van het thuisnetwerk verder uit te breiden.  

• Uw device is niet verbonden met het internet. 

 

WiFi netwerken van 2,4 GHz worden ondersteund. 
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Configuratie Optie 1 - Thuisnetwerk 
 

1. Open de voedingskast van de EVA Experience Controller printplaat. Deze bevindt zich in de motor 
control unit van de EVAstream of in een separate voedingskast:  

 
 

 
Controleer of de 3 rotary switches ingesteld zijn op 000: 
  
 
 

2. Zet op de EVA Experience Controller de knop “ENA WIFI” op “ON” door switch 2 naar rechts te 
schuiven: 

 

EVA Experience Controller (EVA-ECA-PRO) 
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3. Open op de tablet het scherm met WiFi verbindingen, en maak verbinding met het netwerk 
“EVAcontroller AP ######”. Er verschijnt automatisch een scherm met het EVA logo. Klik onder 
het logo op “Continue”. Het volgende setup scherm opent automatisch: 

4. Klik op het veld naast “Network Mode” en kies “Station Mode”.  
Klik op het veld naast “Network SSID”, en kies het thuisnetwerk uit de lijst. 
Bij een beveiligd netwerk verschijnt een veld “Password”. Vul hier het wachtwoord van het 
thuisnetwerk in. De hostnaam is standaard “evacontroller”, controleer of dit klopt. De overige 
instellingen hoeven doorgaans niet gewijzigd te worden.   
Klik op het opslaan icoon rechtsboven. 

5. Zet op de EVA Experience Controller de knop “ENA WIFI” weer op “OFF” (schuif switch 2 terug 
naar links). De EVA Experience Controller is nu verbonden met het thuisnetwerk. 

6. Open op de tablet het scherm met WiFi verbindingen, en maak verbinding met het thuisnetwerk. 
7. Ga naar uw internet browser en voer het volgende adres in de adresbalk in: 

http://evacontroller.local  
8. U ziet het volgende scherm:  

 

http://evacontroller.local/
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De pop-up geeft instructies voor het aanmaken van een EVA snelkoppeling icoon op het 
bureaublad van uw tablet, om de EVA Experience Webomgeving in de toekomst gemakkelijk te 
kunnen openen. Klik hiervoor rechts naast de adresbalk op het delen-icoon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecteer “Zet op beginscherm”. Vervolgens kunt u een naam geven aan het icoon en  
selecteer “Voeg toe”. Het icoon is nu toegevoegd aan het bureaublad van uw tablet.    
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Configuratie Optie 2 – Nieuw Netwerk 

 
1. Open de voedingskast van de EVA Experience Controller printplaat. Deze bevindt zich in de motor 

control unit van de EVAstream of in een separate voedingskast:  

 
 

 
Controleer of de 3 rotary switches ingesteld zijn op 000: 
  
 
 

2. Zet op de EVA Experience Controller de knop “ENA WIFI” op “ON” door switch 2 naar rechts te 
schuiven: 

 

EVA Experience Controller (EVA-ECA-PRO) 
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3. Open op de tablet het scherm met WiFi verbindingen, en maak verbinding met het netwerk 
“EVAcontroller ######”. Klik onder het EVA logo op “Continue”. Het volgende setup scherm 
opent automatisch: 

4. Klik op het veld naast “Network Mode” en kies “AP Mode”.  
Geef in het veld naast “Network SSID” een naam naar keuze aan het nieuwe netwerk. Gebruik 
alleen letters en cijfers. Een netwerk met dezelfde naam mag nog niet bestaan. 
Geef in het veld naast “Password” een wachtwoord op naar eigen keuze (minimaal 8 karakters). 
De hostnaam is standaard “evacontroller”, controleer of dit klopt.  
Klik op het opslaan icoon rechtsboven. 

5. Zet op de EVA Experience Controller de knop “ENA WIFI” weer op “OFF” (schuif switch 2 terug 
naar links). De EVA Experience Controller maakt nu een nieuw netwerk met de ingevoerde naam 
en wachtwoord. 

6. Open op de tablet het scherm met WiFi verbindingen, en maak verbinding met het nieuwe 
netwerk. 

7. Ga naar uw internet browser en voer het volgende adres in de adresbalk in: 
http://evacontroller.local  

8. U ziet het volgende scherm:  

 

http://evacontroller.local/
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De pop-up geeft instructies voor het aanmaken van een EVA snelkoppeling icoon op het 
bureaublad van uw tablet, om de EVA Experience Webomgeving in de toekomst gemakkelijk te 
kunnen openen. Klik hiervoor rechts naast de adresbalk op het icoon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecteer “Zet op beginscherm”. Vervolgens kunt u een naam geven aan het icoon en  
selecteer “Voeg toe”. Het icoon is nu toegevoegd aan het bureaublad van uw tablet.    
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Updaten Firmware  

 

Het is mogelijk dat de EVA Experience Controller een firmware update nodig heeft, voor nieuwe of extra 
functionaliteiten, of om eventuele fouten in een huidige firmware versie op te lossen.  

U kunt eenvoudig zelf een firmware update uitvoeren: 
1. Ga naar de downloads pagina op onze website (https://evaoptic.nl/nl/product-downloads-2/) en 

download het nieuwe firmware bestand op uw tablet. 
2. Klik op het EVA app-icoon dat u in de vorige stap heeft aangemaakt, of ga naar uw internet 

browser en voer het volgende adres in de adresbalk in: http://evacontroller.local 
U ziet nu de beginpagina van de EVA Experience Webomgeving. 

3. Klik rechts bovenin beeld tweemaal op het tandwiel icoon voor de geavanceerde instellingen. 
4. Klik rechts bovenin beeld op het download-icoon: 

 
5. Volg nu de stappen op het volgende scherm: 

 
• 1: Klik op de knop “Prepare” > “Ok” > “Ok” 
• 2: Klik “Select” en selecteer het firmware bestand dat u bij 1 heeft opgeslagen. 
• 3: Klik op “Update”. De nieuwe firmware is nu geïnstalleerd op uw tablet.  
• 4: Klik op “Reboot” om de EVA Experience Webomgeving opnieuw op te starten. 

 

  

https://evaoptic.nl/nl/product-downloads-2/
http://evacontroller.local/
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Instellingen bij eerste gebruik 
 

1. Klik op het EVA app-icoon dat u in de vorige stap heeft aangemaakt, of ga naar uw internet 
browser en voer het volgende adres in de adresbalk in: http://evacontroller.local 
U ziet nu de beginpagina van de EVA Experience Webomgeving: 
 

 
 

2. Klik rechts bovenin beeld tweemaal op het tandwiel icoon om naar de geavanceerde instellingen 
voor gekoppelde EVA producten te gaan: 
 

 
 

• Selecteer bij “Swimmer Type”: Recreational en bij “Interface Mode”: Simple  
• Selecteer, indien van toepassing, het aantal groepen verlichting en geef de groepen bij 

Zones (het blok eronder) herkenbare namen zoals EVAstream Lampen of Jacuzzi Lampen .  
Let op! De eerste groep is altijd de verlichtingsgroep die gekoppeld is aan de EVAstream. 
De verlichting in deze groep kleurt automatisch mee tijdens trainingen. 

• Selecteer, indien van toepassing, het juiste EVAstream type. 
 

http://evacontroller.local/
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3. Klik rechts bovenin beeld eenmaal op het tandwiel icoon om naar de basisinstellingen te gaan: 

 
 
Op deze pagina kunt u de kleurstelling van de webomgeving selecteren, uw taal instellen, een 
kinderslot instellen, gebruikers aanmaken en EVAstream trainingen aan de gebruikers koppelen: 
 

• Instellen kinderslot (parental control) 
Selecteer “Enabled” om het kinderslot in te schakelen. Om de EVAstream te gebruiken 
dient vanaf nu een door u gekozen code worden ingevoerd. U kunt uw eigen code als 
volgt instellen: Selecteer “Enabled” en voer de standaard  
mastercode: 6738 in. Daarna vult u de door uzelf gekozen code in.  
 
Vanaf nu kunt u beide codes (mastercode én uw eigen code) gebruiken. Mocht u dus uw 
eigen code vergeten, dan kunt u altijd gebruik maken van de mastercode om vervolgens 
weer een nieuwe eigen code aan te maken.  
 
Wanneer het kinderslot is ingeschakeld zal op diverse momenten, waaronder voor het 
inschakelen van de EVAstream, gevraagd worden om de code in te voeren. 
 

• Instellen gebruikers (users) 
Klik op “add new user” en vul hier de naam in van de gebruiker gevolgd door “Enter”. 
Voeg trainingen toe aan de gebruiker door deze rechts bij “Swim Trainings” te selecteren. 
U heeft keuze uit 4 standaard voorgeprogrammeerde zwemtrainingen: 

• Sprinttraining van 18 minuten 
• Korte intervaltraining van 24 minuten 
• Lange intervaltraining van 37 minuten 
• Duurtraining van 48 minuten 
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Bediening EVA Experience Webomgeving 

 

Bediening EVA Verlichting 

Klik in de webomgeving op “EVA Lights”. U krijgt nu een overzicht met 1 of meer bedieningspanelen, 
afhankelijk van het aantal verlichtingsgroepen dat uw installatie heeft.  

Indien u bijvoorbeeld EVA onderwaterlampen heeft in een zwembad en een jacuzzi, en EVA spotlights in 
uw tuin (waarbij de verlichting afzonderlijk kan worden aangestuurd), dan ziet uw scherm er als volgt uit: 

 

Selecteer per verlichtingsgroep de gewenste kleur of kleurovergang-scène door erop te klikken. Middels 
de schuifbalk(en) kunt u de lichtintensiteit regelen (dimmen) per verlichtingsgroep. 

Wanneer de EVAstream wordt gebruikt voor een zwemtraining, zal de bovenste lichtgroep niet 
beschikbaar zijn, omdat deze groep de EVA onderwaterlampen bevat die tijdens de zwemtraining 
meekleuren. Deze groep wordt gedurende de loop van de zwemtraining grijs in de webomgeving. De 
overige lichtgroepen kunnen tijdens de training wel worden bediend. 
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Bediening EVAstream 

Klik in de webomgeving op “EVAstream”. U ziet nu onderstaand bedieningspaneel: 

 

Hier kunt u de EVAstream bedienen. Bepaal de zwemsnelheid (Intensity) en hoe lang u achtereen wilt 
zwemmen (Time remaining).  

Time Remaining 
Selecteer hoeveel minuten u 
wilt zwemmen. Minimaal 5 tot 
maximaal 120 minuten. De tijd 
loopt real-time af zodat u 
gemakkelijk kunt zien hoelang 
uw zwemsessie nog duurt. 

Intensity 
Selecteer op hoeveel procent 
van de maximale capaciteit van 
de EVAstream u wilt 
zwemmen. Het systeem 
onthoudt altijd de laatst 
gebruikte intensity. 

Course of Swim Session 
Het verloop van uw huidige 
zwemsessie wordt hier real-
time weergegeven. Wanneer u 
op het “play” icoon klikt, gaat 
de balk lopen. U ziet hoeveel 
tijd u zwemt en op welke 
intensiteit. 

U kunt uw zwemsessie altijd pauzeren en weer herstarten. Ook kunt u tijdens de lopende zwemsessie uw 
zwemsnelheid wijzigen met de Intensity schuifbalk of met de Piezo3 bediening in het zwembad (indien 
van toepassing). 

Combinatie EVA Experience Webomgeving en Piezo3 bediening 
De EVA Experience Webomgeving kan gecombineerd worden met EVA Piezo3 bediening in het bassin.  

U kunt uw zwemsessie via de webomgeving voorbereiden en 
vervolgens vanuit het water bedienen. Stel de gewenste duur en 
intensiteit van uw zwemsessie in via de webomgeving. U kunt de sessie 
vervolgens vanuit het water starten. 

Vanuit het water drukt u op de bovenste Piëzo knop om de sessie te 
starten (en tussentijds te pauzeren indien gewenst). De onderste twee 
Piëzo knoppen gebruikt u om de snelheid te verlagen (links) of 
verhogen (rechts). Drukt u deze knoppen tegelijkertijd in, dan wordt – 
mits geactiveerd – het kinderslot ingeschakeld (vrijgave kan alleen via 
de webomgeving).  
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Bediening Gebruikers Trainingen 

Opbouw zwemtrainingen 

U kunt voorgeprogrammeerde zwemtrainingen volgen. Deze vindt u onder de Users/Gebruikers die u 
heeft aangemaakt. Iedere training bestaat uit een vaste opbouw van onderdelen: inzwemmen, één tot 
drie kernen, uitzwemmen. Een kern is een reeks herhalingen van een bepaalde oefening. Na iedere 
oefening heeft u een korte rustpauze van 15 seconden tot maximaal 1 minuut. Sommige oefeningen 
zwemt u steeds op dezelfde snelheid, bij andere oefeningen wordt de snelheid binnen de oefening 
opgevoerd of gaat iedere herhaling steeds een beetje sneller.  
 

Meekleurende onderwaterverlichting 

De EVA LED onderwaterverlichting kleurt tijdens de oefeningen mee. De onderwaterverlichting begeleidt 
u door de training heen. Iedere oefening, of het nu gaat om een sprint of een duuroefening, is 
opgebouwd in drie delen; u begint de oefening met rood licht, na éénderde gaat het licht op groen, en u 
eindigt de oefening met blauw licht. De verspringende lichtkleuren geven u oriëntatie binnen de oefening 
én motiveren bovendien. 

Kleuren de lampen blauw? U weet dat u er bijna bent, u doet er nog net even een schepje bovenop! Ook 
rustpauzes zijn in elke oefening ingebouwd. De lampen kleuren wit, de EVAstream is uit, u kunt even op 
adem komen. Enkele seconden voordat de volgende oefening begint knipperen de lampen kort. Het 
aantal knipperingen van de lampen geeft aan hoe vaak dezelfde oefening nog herhaald wordt. 
 

Bediening Zwemtraining 

Klik in de webomgeving op de gewenste gebruiker/user. U ziet nu onderstaand bedieningspaneel: 

 

U kunt de zwemtrainingen altijd volgen op uw eigen niveau. Selecteer de gewenste intensiteit. De hele 
training wordt nu automatisch aangepast aan uw zwemsnelheid.  

De laatst gebruikte intensiteit (snelheid) van de EVAstream wordt automatisch “onthouden” in de 
gebruikersinstellingen van iedere afzonderlijke gebruiker en training. U hoeft daarom niet te onthouden 
op welk percentage u een training het prettigst zwemt.   
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Selecteer de gewenste training door erop te klikken. U ziet nu onderstaand bedieningspaneel: 

 

Bij Time Remaining ziet u de duur van de gekozen training. Bij Intensity kunt u de zwemsnelheid bepalen 
middels de schuifbalk. Course of Swim Session laat zien hoe de training is opgebouwd.  

Het onderste voorbeeld laat bijvoorbeeld zien dat deze training begint met enkele minuten inzwemmen 
op 70% van volledige capaciteit. Daarna volgt een reeks van 4 oefeningen die in intensiteit oplopen, met 
telkens een korte rustpauze tussendoor. Daarna volgt een reeks van 4 kortere oefeningen op maximale 
snelheid en tenslotte enkele minuten uitzwemmen. 

 

Op het scherm kunt u tijdens de training in real-time zien hoe ver u al gevorderd bent in de training, 
welke oefening volgt en hoe vaak deze herhaald wordt. U kunt uw training altijd pauzeren en weer 
herstarten. Ook kunt u tijdens de lopende training uw zwemsnelheid wijzigen met de Intensity schuifbalk 
of met de Piezo3 bediening in het zwembad (indien van toepassing).  
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Combinatie EVA Experience Webomgeving en Piezo3 bediening 
 

De EVA Experience Webomgeving kan gecombineerd worden met 
EVA Piezo3 bediening in het zwembad.  

U kunt uw training via de webomgeving voorbereiden en 
vervolgens vanuit het water bedienen. Selecteer de training en stel 
de gewenste intensiteit van uw training in via de webomgeving. U 
kunt de training vervolgens vanuit het water starten. 

Vanuit het water drukt u op de bovenste Piëzo knop om de 
training te starten (en tussentijds te pauzeren indien gewenst). De 
onderste twee Piëzo knoppen gebruikt u om de snelheid te 
verlagen (links) of verhogen (rechts). Drukt u deze knoppen 
tegelijkertijd in, dan wordt – mits geactiveerd – het kinderslot 
ingeschakeld (vrijgave kan alleen via de webomgeving). 


