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Port Thunderbolt 3 typu C 
nepodporuje určité funkce 
dokovacích systémů
Systém Inspiron 15 7577 řady Gaming nepodporuje všechny funkce dokovacích řešení 
Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell Dock WD15, Dell Universal Dock D6000 ani všechny 
funkce dokovacích řešení od jiných výrobců.

POZNÁMKA: Na tento problém vás upozorní vyskakovací okno aplikace Dell 
Power Manager (DPM V3.0).

Tabulka 1. Nepodporované funkce dokovacího řešení Dell

Funkce Popis

Napájení Umožňuje dokovacím stanicím Dell 
(Thunderbolt Dock TB16 / Dell Dock 
WD15/ Dell Universal Dock D6000) 
poskytovat napájení prostřednictvím 
konektoru typu C.

Dokovací tlačítko napájení/probuzení Možnost zapnout notebook pomocí 
tlačítka na doku (Dell Thunderbolt Dock 
TB16 a Dell Dock WD15).

Vypnutí portů Umožňuje správcům IT vypínat porty na 
doku kvůli zabezpečení důvěrných 
informací (Dell Thunderbolt Dock TB16 
a Dell Dock WD15).

Chybové hlášení a upozornění na události 
doku

Uživatel dostane zprávu, když je připojen 
nedostatečně dimenzovaný napájecí 
adaptér nebo kabel, a zobrazí se výzva 
k použití doporučeného příslušenství. 
Upozornění na aktualizace firmwaru 
a vypnutí portů. Příklady zahrnují 
vzdálené zapnutí počítače (Wake on 
LAN) a detekci kabelu LAN (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 a Dell Dock 
WD15).
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Funkce Popis

Probuzení při připojení doku Dok automaticky zapne systém (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 a Dell Dock 
WD15).

Aktualizace firmwaru po kabelu Schopnost přijímat nová vylepšení nebo 
opravy od společnosti Dell (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 a Dell Dock 
WD15).

Kontrolka kabelu Indikuje stav připojení doku (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 a Dell Dock 
WD15).

Přepis adresy MAC za běhu Přemostí adresu MAC u doku, takže 
odborníci v oboru IT mohou identifikovat 
uživatele podle adresy MAC notebooku/
tabletu a ne podle společné adresy 
v dokovacích stanicích (Dell Thunderbolt 
Dock TB16 a Dell Dock WD15).

Aktualizace dokovacího firmwaru Schopnost přijímat nová vylepšení nebo 
opravy od společnosti Dell (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 a Dell Dock 
WD15).

Detekce kabelu LAN Při připojení kabelu LAN do doku se 
automaticky vypne připojení WLAN/
WWAN (Dell Thunderbolt Dock TB16 
a Dell Dock WD15).

 

Funkce dokovacích řešení od jiných výrobců

• Systém Inspiron 15 7577 řady Gaming podporuje standardní protokol/funkce 
Thunderbolt 3 na externích grafických docích. Nicméně, výkon nebyl u mnoha 
doků Thunderbolt 3 eGfx od jiných výrobců ověřen, a proto mohou uživatele 
potkat určité nečekané problémy s kompatibilitou.
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Získání pomoci
 

Kontaktování společnosti Dell

POZNÁMKA: Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít 
kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo 
v katalogu produktů společnosti Dell.

Společnost Dell nabízí několik možností online a telefonické podpory a služeb. Jejich 
dostupnost závisí na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší oblasti k 
dispozici. Chcete-li kontaktovat společnost Dell se záležitostmi týkajícími se prodejů, 
technické podpory nebo zákaznického servisu:

1 Přejděte na web Dell.com/support.

2 Vyberte si kategorii podpory.

3 Ověřte svou zemi nebo region v rozbalovací nabídce Choose a Country/Region 
(Vyberte zemi/region) ve spodní části stránky.

4 Podle potřeby vyberte příslušné servisní služby nebo linku podpory.
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