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Thunderbolt 3 Type-C-porten har 
ikke støtte for enkelte 
dokkingsystemfunksjoner
Inspiron 15 7577 Gaming Series-systemet har ikke støtte for alle funksjonene for Dell-
dokkingløsningene Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell Dock WD15, Dell universal 
dokkingstasjon D6000, samt tredjeparts dokkingløsninger.

MERK: Du får en hurtigmelding fra Dell Power Manager (DPM V3.0) som 
informerer om dette problemet.

Tabell 1. Dokkingløsningsfunksjoner som ikke støttes

Funksjoner Beskrivelse

Strømforsyning Gjør at Dell-dokkingstasjoner 
(Thunderbolt Dock TB16 / Dell Dock 
WD15 / Dell universal dokkingstasjon 
D6000) kan forsyne strøm via Type-C-
kontakten.

Strøm på / dvaleknapp på 
dokkingstasjon

Mulighet til å slå på bærbare 
datamaskiner ved hjelp av 
dokkingknappen (Dell Thunderbolt Dock 
TB16 og Dell Dock WD15)

Deaktivering av porter Gjør det mulig for IT-ansvarlige å slå av 
portene på dokkingstasjonen for å sikre 
konfidensiell informasjon (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 og Dell Dock 
WD15)

Varsler om feilmeldinger og 
dokkingstasjonshendelser

Brukeren varsles når det er koblet en 
utilstrekkelig strømadapter eller kabel til 
dokkingstasjonen, og de blir rådet til å 
bruke anbefalt tilbehør. Varsler om 
fastvareoppdateringer og deaktivering av 
porter. Eksempler inkluderer registrering 
av aktivering i LAN og LAN-kabel (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 og Dell Dock 
WD15)
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Funksjoner Beskrivelse

Aktiver i dokkingstasjon tilkoblet Dokkingstasjonen slår automatisk på 
systemet (Dell Thunderbolt Dock TB16 
og Dell Dock WD15)

Kabelfastvareoppdateringer Muligheten til å motta fremtidige 
forbedringer eller rettelser fra Dell (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 og Dell Dock 
WD15)

LED-kabel Indikerer tilkoblingsstatus for 
dokkingstasjonen (Dell Thunderbolt Dock 
TB16 og Dell Dock WD15)

Overskriving av MAC-adresse for 
kjøretid

Omgår dokkingstasjonens MAC-adresse 
slik at IT-eksperter kan identifisere 
brukeren etter MAC-adressen til den 
bærbare PC-en/nettbrettet og ikke etter 
den vanlige adressen i dokkingstasjonene 
(Dell Thunderbolt Dock TB16 og Dell 
Dock WD15)

Fastvareoppdateringer for 
dokkingstasjonen

Muligheten til å motta fremtidige 
forbedringer eller rettelser fra Dell (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 og Dell Dock 
WD15)

Registrering av LAN-kabel WLAN/WWAN deaktiveres automatisk 
når LAN er koblet til dokkingstasjonen 
(Dell Thunderbolt Dock TB16 og Dell 
Dock WD15)

 

Funksjoner for tredjeparts dokkingløsninger

• Inspiron 15 7577 Gaming Series-systemet støtter standard Thunderbolt 3-
protokoller/-funksjoner på eksterne grafiske dokkingstasjoner. Ytelsen er imidlertid 
ikke bekreftet for en rekke tredjeparters Thunderbolt 3 eGfx-dokkingstasjoner. 
Det kan dermed hende at brukerne opplever enkelte uventede 
kompatibilitetsproblemer.
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Få hjelp
 

Kontakte Dell

MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne 
kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells 
produktkatalog.

Dell tilbyr flere nettbaserte og telefonbaserte støtte- og servicealternativer. 
Tilgjengeligheten varierer etter land og produkt. Det kan hende at enkelte tjenester 
ikke er tilgjengelige i ditt område. For å kontakte Dell for spørsmål om salg, teknisk 
støtte eller kundeservice:

1 Gå til Dell.com/support.

2 Velg din støttekategori.

3 Kontroller at land eller område stemmer i nedtrekksmenyen Choose A Country/
Region (Velg et land/område) nederst på siden.

4 Velg ønsket tjenestetype eller kundestøttetype basert på de behovene du har.
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