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A Thunderbolt 3 Type-C port 
nem támogatja a 
dokkolórendszerek egyes 
funkcióit
Az Inspiron 15 7577 Gaming sorozathoz tartozó rendszerek nem támogatják a Dell 
Thunderbolt Dock TB16, a Dell Dock WD15 és a Dell Universal Dock D6000 által 
biztosított összes Dell dokkolási megoldást, illetve a külső fejlesztőktől származó 
dokkolómegoldások összes funkcióját.

MEGJEGYZÉS: A Dell Power Manager (DPM V3.0) felugró üzenetben 
figyelmezteti Önt erről a problémáról.

1. táblázat: A nem támogatott Dell dokkolási megoldások

Jellemzők Leírás

Tápellátás Engedélyezheti, hogy a Dell dokkolók 
(Thunderbolt Dock TB16/Dell Dock 
WD15/Dell Universal Dock D6000) a 
Type-C csatlakozón keresztül áramot 
biztosítsanak a külső eszközöknek.

Bekapcsolás/Ébresztés dokkolásra gomb Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a 
dokkoló gombjával is bekapcsolják a 
laptopot (Dell Thunderbolt Dock TB16 és 
Dell Dock WD15).

Portok letiltása A bizalmas információk védelme 
érdekében az IT-menedzser letilthatja a 
dokkoló különböző portjait (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 és Dell Dock 
WD15).

Hibaüzenetek és dokkolási 
eseményértesítők

A felhasználó értesítést kap, ha a 
dokkolóhoz egy nem annak megfelelő 
tápadaptert vagy kábelt csatlakoztattak, 
továbbá a rendszer javasolja, hogy 
használjon ajánlott tartozékokat. A 
rendszer értesítéseket küld az elérhető 
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Jellemzők Leírás

firmware-frissítésekről, illetve az 
esetlegesen letiltott portokról. Értesítést 
generáló esemény például a Wake on 
LAN (LAN-ébresztés) funkció 
használata, illetve a LAN-kábelek 
csatlakoztatásának észlelése (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 és Dell Dock 
WD15).

Dokkolás általi ébresztés A dokkoló csatlakoztatásakor a rendszer 
automatikusan elindul (Dell Thunderbolt 
Dock TB16 és Dell Dock WD15).

Firmware-frissítés kábelen keresztül A jövőbeli fejlesztések, illetve javítások 
fogadása a Delltől (Dell Thunderbolt 
Dock TB16 és Dell Dock WD15).

LED-kábel A dokkoló csatlakozási állapotának 
megjelenítése (Dell Thunderbolt Dock 
TB16 és Dell Dock WD15).

MAC-cím felülírása futásidőben A dokkoló MAC-címének megkerülésével 
az informatikai szakemberek a 
notebook/táblaszámítógép MAC-címe 
alapján, és nem a dokkolóállomás 
általános címe alapján fogják tudni 
azonosítani a felhasználót (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 és Dell Dock 
WD15).

Dokkoló firmware-frissítései A jövőbeli fejlesztések, illetve javítások 
fogadása a Delltől (Dell Thunderbolt 
Dock TB16 és Dell Dock WD15).

LAN-kábel észlelése A LAN-kábel dokkolóhoz való 
csatlakoztatásakor a rendszer 
automatikusan letiltja a WLAN-/WWAN-
kábeleket (Dell Thunderbolt Dock TB16 
és Dell Dock WD15).
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Külső fejlesztőktől származó dokkolási 
megoldások

• Az Inspiron 15 7577 Gaming sorozathoz tartozó rendszerek a külső grafikus 
dokkolók esetében is támogatják a szabványos Thunderbolt 3 protokollt/
funkciókat. A teljesítményt azonban a legtöbb külső Thunderbolt 3 eGfx dokkoló 
esetében nem ellenőriztük, így váratlan kompatibilitási problémák léphetnek fel.
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Hogyan kérhet segítséget
 

A Dell elérhetőségei

MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, 
elérhetőségeinket megtalálhatja a vásárlást igazoló nyugtán, a 
csomagoláson, a számlán vagy a Dell termékkatalógusban.

A Dell számos támogatási lehetőséget biztosít, online és telefonon keresztül egyaránt. 
A rendelkezésre álló szolgáltatások országonként és termékenként változnak, így 
előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem érhetők el az Ön lakhelye közelében. 
Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni vállalatunkkal értékesítéssel, műszaki 
támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatos ügyekben:

1 Látogasson el a Dell.com/support weboldalra.

2 Válassza ki a támogatás kategóriáját.

3 Ellenőrizze, hogy az adott ország vagy régió szerepel-e a Choose A Country/
Region (Válasszon országot/régiót) legördülő menüben a lap alján.

4 Válassza a szükségleteinek megfelelő szolgáltatási vagy támogatási hivatkozást.
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