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Huomautukset, varoitukset ja 
vaarat

HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit 
käyttää tuotetta entistä paremmin.

VAROITUS: VAROITUKSET kertovat tilanteista, joissa laitteisto voi 
vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan myös, 
miten nämä tilanteet voidaan välttää.

VAARA: VAARAILMOITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä 
omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

© 2017–2018 Dell Inc. tai sen tytäryritykset. Kaikki oikeudet pidätetään. Dell, EMC ja 
muut tavaramerkit ovat Dell Inc:in tai sen tytäryritysten tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit 
voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.
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Thunderbolt 3 Type-C -portti ei 
tue tiettyjä telakointiratkaisun 
ominaisuuksia
Inspiron 15 7577 -sarjan kannettavat pelitietokoneet eivät tue kaikkia Dell Thunderbolt 
TB16-, Dell WD15-, Dell D6000 -yleistelakan ratkaisujen ominaisuuksia tai kolmansien 
osapuolten telakointiratkaisuja.

HUOMAUTUS: Dell Power Manager (DPM V3.0) -ponnahdusviestit 
ilmoittavat tästä ongelmasta.

Taulukko 1. Ei-tuetut Dell-telakointiratkaisun ominaisuudet

Ominaisuudet Kuvaus

Virransyöttö Tämän avulla Dell-telakat (Thunderbolt 
TB16-, Dell WD15- ja Dell D6000 -
yleistelakka) syöttävät virtaa Type-C-
liittimen kautta.

Telakan käynnistys-/herätyspainike Tämän avulla kannettavat tietokoneet voi 
käynnistää telakan painikkeella (Dell 
Thunderbolt TB16- ja Dell WD15 -
telakka)

Porttien käytöstäpoisto Tämän avulla IT-järjestelmänvalvojat 
voivat suojata luottamukselliset tiedot 
poistamalla telakan portteja käytöstä 
(Dell Thunderbolt TB16- ja Dell WD15 -
telakka)

Telakan tapahtuma- ja virheilmoitukset Käyttäjä saa ilmoituksen, kun telakkaan 
on kytketty alitehoinen verkkolaite tai 
virtajohto. Käyttäjää ohjeistetaan 
käyttämään suositeltua tarviketta. 
Ilmoitukset laitteistopäivityksistä ja 
porttien käytöstäpoistosta Tällaisia ovat 
esimerkiksi Wake-on-LAN:in ja LAN-
kaapelin havaitseminen (Dell Thunderbolt 
TB16- ja Dell WD15 -telakka)
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Ominaisuudet Kuvaus

Käynnistä liitettäessä telakkaan Telakka käynnistää järjestelmän 
automaattisesti (Dell Thunderbolt TB16- 
ja Dell WD15 -telakka)

Laitteistopäivitykset johdon kautta Tämän avulla voit saada Delliltä 
parannuksia ja päivityksiä (Dell 
Thunderbolt TB16- ja Dell WD15 -
telakka)

Johdon merkkivalo Tämä ilmoittaa telakan liitännän tilan (Dell 
Thunderbolt TB16- ja Dell WD15 -
telakka)

Ajoympäristön MAC-osoitteen 
ohittaminen

Ohittaa telakoinnin MAC-osoitteen, 
jolloin IT-asiantuntijat voivat nähdä 
käyttäjän kannettavan tietokoneen/
tabletin MAC-osoitteen telakointiaseman 
yleisen aseman sijasta ja tunnistaa 
käyttäjän sen avulla (Dell Thunderbolt 
TB16- ja Dell WD15 -telakka)

Telakan laitteistopäivitykset Tämän avulla voit saada Delliltä 
parannuksia ja päivityksiä (Dell 
Thunderbolt TB16- ja Dell WD15 -
telakka)

LAN-kaapelin havaitseminen WLAN/WWAN poistetaan 
automaattisesti käytöstä, kun LAN-
kaapeli on liitetty telakkaan (Dell 
Thunderbolt TB16- ja Dell WD15 -
telakka)

 

Kolmansien osapuolten telakointiratkaisujen 
ominaisuudet

• Inspiron 15 7577 -sarjan kannettavat pelitietokoneet tukevat ulkoisten 
grafiikkatelakoiden standardimuotoisia Thunderbolt 3 -protokollia/-ominaisuuksia. 
Suorituskykyä ei kuitenkaan ole vahvistettu useimpien kolmansien osapuolten 
Thunderbolt 3 eGfx -telakoiden kanssa, joten yhteensopivuusongelmat ovat 
mahdollisia.
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Avun saaminen
 

Dellin yhteystiedot

HUOMAUTUS: Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, käytä ostolaskussa, 
lähetysluettelossa, laskussa tai Dellin tuoteluettelossa olevia yhteystietoja.

Dell tarjoaa monia online- ja puhelinpohjaisia tuki- ja palveluvaihtoehtoja. Niiden 
saatavuus vaihtelee maa- ja tuotekohtaisesti, ja jotkut palvelut eivät välttämättä ole 
saatavilla alueellasi. Dellin myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot:

1 Siirry osoitteeseen Dell.com/support.

2 Valitse tukiluokka.

3 Tarkista maa tai alue sivun alareunan avattavasta Choose A Country/Region 
(Valitse maa/alue) -luettelosta

4 Valitse tarpeitasi vastaava palvelu- tai tukilinkki.
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