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Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia
UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej 
wykorzystać komputer.

PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których 
występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia 
sposoby uniknięcia problemu.

OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których 
występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.
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znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej spółek zależnych. Inne znaki 
towarowe mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

2018 - 05

Wer. A02



Spis treści

Port Thunderbolt 3 Type-C nie obsługuje niektórych 
funkcji systemów dokujących........................................ 4

Funkcje rozwiązań dokujących innych producentów.................................6

Uzyskiwanie pomocy..................................................... 7
Kontakt z firmą Dell.................................................................................. 7

3



Port Thunderbolt 3 Type-C nie 
obsługuje niektórych funkcji 
systemów dokujących
System Inspiron 15 z serii 7577 dla graczy nie obsługuje wszystkich funkcji rozwiązań 
dokujących firmy Dell (Dock Thunderbolt TB16, Dell Dock WD15, Dell Universal Dock 
D6000), a także funkcji stacji dokujących innych producentów.

UWAGA: Program Dell Power Manager (DPM V3.0) wyświetli wyskakujące 
okienko z komunikatem informującym użytkownika o tym problemie.

Tabela 1. Nieobsługiwane funkcje rozwiązań dokujących firmy Dell

Funkcje Opis

Power Delivery (Zasilanie) Umożliwia stacjom dokującym Dell Dock 
(Thunderbolt Dock TB16/Dell Dock 
WD15/Dell Universal Dock D6000) 
dostarczanie zasilania za pośrednictwem 
złącza Type-C.

Power/Wake on dock button 
(Uruchomienie/aktywacja po naciśnięciu 
przycisku stacji dokującej)

Możliwość włączania notebooków za 
pomocą przycisku stacji dokującej (stacje 
dokujące Dell Thunderbolt Dock TB16 i 
Dell Dock WD15)

Port Disablement (Wyłączenie portów) Umożliwia informatykom wyłączenie 
portów w stacji dokującej w celu 
zabezpieczania poufnych informacji 
(stacje dokujące Dell Thunderbolt Dock 
TB16 i Dell Dock WD15)

Error Message and Dock Event 
Notifications (Komunikaty o błędzie i 
powiadomienia dotyczące zdarzeń stacji 
dokującej)

Użytkownik otrzyma stosowne 
powiadomienie, gdy do stacji dokującej 
zostanie podłączony zasilacz o 
niewystarczającej mocy lub 
nieodpowiedni kabel. Użytkownik 
zostanie pouczony, aby używać 
zalecanych akcesoriów. Będą również 
wysyłane powiadomienia o aktualizacjach 
oprogramowania sprzętowego oraz 
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Funkcje Opis

wyłączonych portach. Przykłady zdarzeń 
obejmują funkcję Wake on LAN 
(Uruchomienie/wznowienie przez sieć 
LAN) i wykrycie kabla sieci LAN (stacje 
dokujące Dell Thunderbolt Dock TB16 i 
Dell Dock WD15)

Wake on dock attached (Uruchomienie 
po podłączeniu stacji dokującej)

Stacja dokująca automatycznie włączy 
system (stacje dokujące Dell 
Thunderbolt Dock TB16 i Dell Dock 
WD15)

Cable FW updates (Otrzymywanie 
aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego)

Możliwość pobierania przyszłych 
ulepszeń i poprawek opracowanych 
przez firmę Dell (stacje dokujące Dell 
Thunderbolt Dock TB16 i Dell Dock 
WD15)

Cable LED (Aktywny wskaźnik LED 
połączenia)

Informuje o stanie połączenia ze stacją 
dokującą (stacje dokujące Dell 
Thunderbolt Dock TB16 i Dell Dock 
WD15)

Run Time MAC address Overwrite 
(Zastępowanie adresów MAC w czasie 
rzeczywistym)

Ta funkcja pomija adres MAC stacji 
dokującej, dzięki czemu informatycy 
mogą identyfikować użytkownika według 
adresu MAC notebooka/tabletu, a nie 
wspólnego adresu stacji dokującej 
(stacje dokujące Dell Thunderbolt Dock 
TB16 i Dell Dock WD15)

Dock firmware updates (Aktualizacje 
oprogramowania sprzętowego stacji 
dokującej)

Możliwość pobierania przyszłych 
ulepszeń i poprawek opracowanych 
przez firmę Dell (stacje dokujące Dell 
Thunderbolt Dock TB16 i Dell Dock 
WD15)

LAN Cable detection (Wykrywanie kabla 
sieci LAN)

Obsługa sieci WLAN/WWAN jest 
automatycznie wyłączana, gdy stacja 
dokująca jest połączona z siecią LAN 
(stacje dokujące Dell Thunderbolt Dock 
TB16 i Dell Dock WD15)

 

5



Funkcje rozwiązań dokujących innych 
producentów

• System Inspiron 15 z serii 7577 dla graczy obsługuje standardowy protokół/
funkcje Thunderbolt 3 stacji dokujących z zewnętrznymi kartami graficznymi. 
Jednakże w przypadku wielu stacji dokujących z technologią Thunderbolt 3 i 
zewnętrznymi kartami graficznymi (eGfx) oferowanych przez innych 
producentów nie zweryfikowano wydajności tych funkcji. Z tego względu 
użytkownicy mogą napotkać nieoczekiwane problemy ze zgodnością.
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Uzyskiwanie pomocy
 

Kontakt z firmą Dell

UWAGA: W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem 
informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, 
na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu, online oraz 
telefonicznych. Ich dostępność różni się w zależności od produktu i kraju, a niektóre z 
nich mogą być niedostępne w regionie użytkownika. Aby skontaktować się z działem 
sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:

1 Przejdź do strony internetowej Dell.com/support.

2 Wybierz kategorię pomocy technicznej.

3 Wybierz swój kraj lub region na liście rozwijanej Choose a Country/Region 
(Wybór kraju/regionu) u dołu strony.

4 Wybierz odpowiednie łącze do działu obsługi lub pomocy technicznej w 
zależności od potrzeb.
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