
 
 

 

FAQ ส ำหรบัผลิตภณัฑ ์Nokia WiFi (Beacon3) 
 
1. พืน้ทีท่ีส่ญัญาณ Wi-Fi ของอุปกรณ์ Beacon3 ครอบคลุมเป็นอยา่งไร 
- สามารถครอบคลุมพืน้ที ่200 ตร.ม. ต่อการตดิตัง้ Beacon3 หนึ่งตวั ในกรณทีีไ่มม่สีิง่กดีขวาง หากมสีิง่กดีขวาง เช่น 

ผนงั ก าแพง กระจก อื่นๆ พื่นทีท่ีค่รอบคลุมจะลดลงตามสญัญาณทีถู่กลดทอนลง 
2. จ านวน client มากทีสุ่ด ทีส่ามารถเกาะ Wi-Fi บน Beacon3 หนึ่งตวั  
- สงูสุด 32 client 

3. อุปกรณ์ Beacon3 หนึ่งตวักนิไฟเท่าไร 
- ไมเ่กนิ 20 watt หรอืใกลเ้คยีงกบัหลอดไฟหนึ่งดวง 

4. ท าไมจงึตอ้งใช ้Beacon3 หลายตวัในบางสถานที ่หรอืบางบา้น 
- กรณทีีม่บีา้น หรอืพืน้ทีข่นาดใหญ่ การตดิตัง้อุปกรณ์ Beacon3 สองตวัขึน้ไปสามารถสรา้ง Mesh Wi-Fi Network 

เพื่อแกป้ญัหา Wi-Fi เช่น จุดอบัสญัญาณภายในบา้น สญัญาณมคีวามเรว็ต ่า หรอืไมเ่สถยีร เป็นตน้ 
5. สามารถสรา้งโครงขา่ย Wi-Fi Mesh ดว้ยการใช ้Beacon3 สงูสุดจ านวนกีต่วั 
- สามารถสรา้ง Mesh ดว้ย Beacon3 จ านวนสงูสุด 3 ตวั ส าหรบั Software version ปจัจบุนั Nokia จะมกีารพฒันาให้

สามารถท า Mesh ดว้ยจ านวน Beacon3 ทีม่ากขึน้ หากตลาดมคีวามตอ้งการในการใชง้านเพื่อครอบคลุมพืน้ทีท่ี่
กวา้งขึน้ 

6. Nokia WiFi มคีวามแตกต่างจาก Wi-Fi ยีห่อ้อื่นๆในตลาดอยา่งไร 
- ผลติภณัฑ ์Nokia WiFi ถูกออกแบบมาเพื่อแกไ้ขปญัหาทีผู่ใ้ชง้าน Wi-Fi ในบา้นพบบ่อยๆ เช่น สญัญาณรบกวน จดุ

อบัสญัญาณ สญัญาณมคีวามเรว็ต ่า โดยอุปกรณ์ถูกใส่โปรแกรมอจัฉรยิะในตวั รวมถงึฮารด์แวรท์ี่มเีสาอากาศพเิศษ
จะถูกใชเ้พื่อสแกนสญัญาณรบกวน เพื่อน ามาวเิคราะห ์และแกไ้ขปญัหาใหต้รงจดุ โดยเทคนิคทีน่ ามาใช ้เช่น 
Channel Selection, Roaming, Band Steering, MIMO, Beam Forming เป็นตน้ 

- กรณทีีเ่ป็นปญัหาทีไ่มส่ามารถถูกแกไ้ขอตัโินมตั ิNokia WiFi สามารถช่วยใหท้มีงานทางเทคนิค มองเหน็ภาพ
โครงขา่ย Wi-Fi ภายในบา้น และแนะน าลกูคา้ใหแ้กไ้ขปญัหาไดต้รงจดุ 

7. หากเบือ้งตน้ตอ้งการลองใช ้Beacon3 หนึ่งตวั และเพิม่ Beacon3 ในภายหลงั สามารถท าไดห้รอืไม่ 
- สามารถท าไดโ้ดยท าตามขัน้ตอนทีแ่นะน าใน Mobile App  

 
 
 
 
 

 



 
 

 
ค ำถำมอ่ืนๆ 
 

1. หากมปีญัหาในการใชง้าน Nokia WiFi สามารถตดิต่อขอความช่วยเหลอืไดท้ีไ่หน 
- AIS Call Center 1175 หรอื Official Line @nokiawifithailand 
2. เงอืนไขในการรบัประกนัอุปกรณ์เป็นอยา่งไร 
- รบัประกนัอุปกรณเืป็นเวลา 2 ปี รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถตดิต่อไดท้ี ่Official Line ของ NokiaWiFi 
3. ระหว่าง Beacon ใช ้mesh เชื่อมต่อกนัไดโ้ดยผ่านสญัญาณอะไร 
- สามารถสรา้ง Mesh Network ระหว่าง Beacon3 ดว้ย Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz หรอืเชื่อมต่อผ่าน LAN cable 
4. Beacon สามารถ support Wifi band ไหนหรอื standard ไหนบา้ง 
- 2.4GHz และ 5 GHz. Standard 802.11b/g/n/ac 
5. Beacon3 รองรบั Wifi 6 ทีเ่ป็นมาตรฐาน Wi-Fi ใหมล่่าสุดหรอืไม่ 
- Beacon3 รองรบัมาตรฐาน WiFi 5  
6. อยากทราบความเรว็ของ Wifi ของทีส่ามารถรบัและส่งไดส้งูสุดจากตวั Beacon  
- สงูสุด 3000 Mbps ซึง่เป็นความเรว็สงูสุดในทางทฤษฎ ีความเรว็สงูสุดทีใ่ชจ้รงิขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้ม  และเครือ่ง 

client ของลกูคา้ 
7. ตอ้งใช ้software อะไรในการจดัการ (manage) ตวั Beacon และ network 
- สามารถตดิตัง้และจดัการตวั Beacon และ Network ไดด้ว้ย Mobile Application ชื่อว่า Nokia WiFi  
8. ถา้มบีา้น 2 ชัน้ ตอ้งซือ้ Beacon กีต่วัด ี
- แนะน าใหเ้ลอืกใช ้Beacon 2 ตวัเพื่อประสทิธภิาพทีส่งูขึน้ 
9. แสงจากตวั Beacon ตดิตลอดเลยหรอื สามารถปิดแสงไดห้รอืไม่ 
- สามารถปิดได ้โดยเขา้ไปที ่Mobile App  
10. หากซือ้ตวั Beacon ไป สามารถใชก้บั operator ไดทุ้กค่ายหรอืไหม 
- Beacon3 ทีซ่ือ้จาก AIS Shop สามารถใชไ้ดก้บัโครงขา่ย AIS Fibre เท่านัน้ 
11. Mesh Wi-Fi คอือะไร 
- Mesh Wi-Fi คอืโครงขา่ย Wi-Fi ทีส่ามารถเชื่อมโยงสญัญาณระหว่างอุปกรณ์ (AP) และเครือ่ง client ทุกตวั  
12. Nokia WiFi Beacon ดกีว่า router ทีม่อียูท่ีบ่า้นตอนน้ีอยา่งไร 
- สามารถใชแ้ก้ปญัหา สญัญาณรบกวน จดุบอดสญัญาณ สญัญาณความเรว็ต ่า เป็นต้น  
13. การตดิตัง้ยุง่ยากแค่ไหน รบกวนสาธติการตดิตัง้ 
- การตดิตัง้ท าไดอ้ยา่งง่ายโดยดาวน์โหลด Nokia WIFI application จาก Play store แลว้ท าตามขัน้ตอนใน 

application ไดเ้ลยโดยมทีัง้ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ หรอื สอบถามจาก line id : @nokiawifithailand  
14. จะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่า ควรตดิตัง้ B3 แต่ละตวัไวท้ีต่ าแหน่งไหนของบา้น 



 
 

- ใน Nokia WiFi Mobile App สามารถระบุสถานทีท่ีต่ดิตัง้ Beacon3 เช่น Living Room, Bedroom 
 

15. หากตอ้งเปลีย่นอุปกรณ์ ตอ้งมคี่าใชจ้า่ยอะไรหรอืไม่ 
- ไมม่คี่าใชจ้่าย สามารถ แจง้กลบัมายงั  line id : @nokiawifithailand  

 


