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Opmerkingen, 
voorzorgsmaatregelen,en 
waarschuwingen

OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor 
een beter gebruik van het product.

WAARSCHUWING: EEN WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan 
hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het 
probleem kan worden vermeden.

GEVAAR: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt op een risico op schade 
aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.
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Thunderbolt 3 Type-C-poort 
biedt geen ondersteuning voor 
bepaalde functies van 
dockingsystemen
Het Inspiron 15 7577 Games Series-systeem ondersteunt niet alle functies van de 
dockingoplossingen van de Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell Dock WD15, Dell 
Universal Dock D6000 en functies van de dockingoplossingen van derden.

OPMERKING: De Dell Power Manager (DPM V3.0) geeft een 
waarschuwingsbericht weer met informatie over dit probleem.

Tabel 1. Geen ondersteuning voor functies van Dell dockingoplossingen

Kenmerken Beschrijving

Levering van stroom Hiermee kunnen Dell Docks 
(Thunderbolt Dock TB16 / Dell Dock 
WD15 / Dell Universal Dock D6000) 
stroom leveren via de type-C-connector.

Dockknop voor voeding en sluimerstand 
uit

Laptops kunnen worden ingeschakeld 
met behulp van de dockknop (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 en Dell Dock 
WD15)

Uitschakeling van poorten Hiermee kunnen IT-beheerders poorten 
in het dock uitschakelen om 
vertrouwelijke informatie veilig te stellen 
(Dell Thunderbolt Dock TB16 en Dell 
Dock WD15)

Foutberichten en meldingen over 
dockgebeurtenissen

De gebruiker wordt gewaarschuwd 
wanneer er onvoldoende stroom is of de 
kabel gekoppeld is aan het dock en 
wordt geadviseerd het aanbevolen 
accessoire te gebruiken. Meldingen van 
firmware-updates en uitschakeling van 
poorten Voorbeelden: Wake on LAN- en 
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Kenmerken Beschrijving

LAN-kabeldetectie (Dell Thunderbolt 
Dock TB16 en Dell Dock WD15)

Wake on-dock aangesloten Het dock schakelt het systeem 
automatisch uit (Dell Thunderbolt Dock 
TB16 en Dell Dock WD15)

Firmware-updates voor kabel Toekomstige verbeteringen of 
oplossingen van Dell (Dell Thunderbolt 
Dock TB16 en Dell Dock WD15)

LED's op kabel Geeft de verbindingsstatus van het dock 
aan (Dell Thunderbolt Dock TB16 en Dell 
Dock WD15)

Overschrijving van MAC-adres in 
runtime

Het MAC-adres van het dock wordt 
omzeild, zodat IT-professionals de 
gebruiker kunnen identificeren aan de 
hand van het MAC-adres van de laptop 
of tablet en niet via het algemene adres 
van het dockingstation (Dell Thunderbolt 
Dock TB16 en Dell Dock WD15)

Firmware-updates voor het dock Toekomstige verbeteringen of 
oplossingen van Dell (Dell Thunderbolt 
Dock TB16 en Dell Dock WD15)

Detectie van LAN-kabel WLAN/WWAN wordt automatisch 
uitgeschakeld wanneer de LAN is 
aangesloten op het dock (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 en Dell Dock 
WD15)

 

Functies van dockingsystemen van derden

• Het Inspiron 15 7577 Gaming Series-systeem ondersteunt standaard Thunderbolt 
3 protocol/functies op externe grafische docks. De prestaties zijn echter niet 
gevalideerd in veel Thunderbolt 3 eGfx-docks van derden, waardoor gebruikers 
onverwachte compatibiliteitsproblemen kunnen ondervinden.
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Behulpzame informatie vinden
 

Contact opnemen met Dell

OPMERKING: Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de 
contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus 
van Dell.

Dell biedt diverse online en telefonische ondersteunings- en servicemogelijkheden. De 
beschikbaarheid verschilt per land en product en sommige services zijn mogelijk niet 
beschikbaar in uw regio. Wanneer u met Dell contact wilt opnemen voor vragen over 
de verkoop, technische ondersteuning of de klantenservice:

1 Ga naar Dell.com/support.

2 Selecteer uw ondersteuningscategorie.

3 Zoek naar uw land of regio in het vervolgkeuzemenu Choose a Country/Region 
(Kies een land/regio) onderaan de pagina.

4 Selecteer de gewenste service- of ondersteuningslink.
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