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Notas, avisos e advertências
NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam a 
melhorar a utilização do produto.

AVISO: Um AVISO indica potenciais danos do hardware ou a perda de 
dados e explica como evitar o problema.

ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA indica potenciais danos no 
equipamento, lesões pessoais ou mesmo morte.
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A porta Thunderbolt 3 Tipo C 
não suporta determinadas 
características dos sistemas de 
ancoragem
O sistema Inspiron 15 7577 Gaming Series não suporta todas as características das 
soluções Dell Docking da Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell Dock WD15, Dell Universal 
Dock D6000, bem como as características das soluções de ancoragem de terceiros.

NOTA: O Dell Power Manager (DPM V3.0) fará aparecer uma mensagem de 
alerta que o informa deste problema.

Tabela 1. Características da solução Dell Docking não suportadas

Funcionalidades Descrição

Fornecimento de energia Permite que as Dell Docks (Thunderbolt 
Dock TB16 / Dell Dock WD15 / Dell 
Universal Dock D6000) proporcionem a 
entrada de energia através do conector 
de Tipo C.

Botão de energia/reativação na estação 
de ancoragem

Capacidade para ligar computadores 
portáteis utilizando o botão da estação 
de ancoragem (Dell Thunderbolt Dock 
TB16 e Dell Dock WD15)

Desativação da porta Permite que os gestores de TI desliguem 
as portas na estação de ancoragem para 
proteger as informações confidenciais 
(Dell Thunderbolt Dock TB16 e Dell Dock 
WD15)

Mensagens de erro e notificações de 
eventos da estação de ancoragem

O utilizador será notificado quando um 
adaptador de corrente ou um cabo 
insuficiente for emparelhado com a 
estação de ancoragem e para aconselhar 
a utilizar o acessório recomendado. 
Notificações de atualizações de firmware 
e desativação da porta. Por exemplo, 

4



Funcionalidades Descrição

deteção de Wake on LAN e de Cabo 
LAN (Dell Thunderbolt Dock TB16 e Dell 
Dock WD15)

Fixação de ativação na estação de 
ancoragem

A estação de ancoragem alimenta o 
sistema automaticamente (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 e Dell Dock 
WD15)

Atualizações FW do cabo Capacidade para receber melhorias ou 
correções de erros futuras da Dell (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 e Dell Dock 
WD15)

LED do cabo Indica o estado da ligação da estação de 
ancoragem (Dell Thunderbolt Dock TB16 
e Dell Dock WD15)

Sobreposição do tempo de execução e o 
MAC Address

Ignora o MAC address da ancoragem de 
modo que os profissionais de TI possam 
identificar o utilizador pelo MAC address 
do computador portátil/tablet e não pelo 
endereço comum nas estações de 
ancoragem (Dell Thunderbolt Dock TB16 
e Dell Dock WD15)

Atualizações de firmware da estação de 
ancoragem

Capacidade para receber melhorias ou 
correções de erros futuras da Dell (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 e Dell Dock 
WD15)

Correção do cabo LAN WLAN/WWAN é desativado 
automaticamente quando o LAN está 
ligado à estação de ancoragem (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 e Dell Dock 
WD15)

 

Características da solução de ancoragem de 
terceiros

• O sistema Inspiron 15 7577 Gaming Series suporta o protocolo/característica 
padrão Thunderbolt 3 em estações de ancoragem gráficas externas. No entanto, 
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o desempenho não foi validado em estações de ancoragem eGfx Thunderbolt 3 
de terceiros e portanto os utilizadores sentem determinadas questões de 
compatibilidade inesperadas.
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Obter ajuda
 

Contactar a Dell

NOTA: Se não tiver uma ligação activa à Internet, poderá encontrar as 
informações de contacto na sua factura, na nota de encomenda ou no 
catálogo de produtos Dell.

A Dell disponibiliza várias opções de serviço e assistência através da Internet e de 
telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e o produto, e alguns serviços 
podem não estar disponíveis na sua área. Para contactar a Dell relativamente a 
vendas, assistência técnica ou apoio ao cliente:

1 Visite Dell.com/support.

2 Seleccione a categoria de assistência desejada.

3 Seleccione o seu país ou região na lista pendente Escolha um país/região 
situada na fundo da página.

4 Seleccione a ligação apropriada do serviço ou assistência de acordo com as suas 
necessidades.
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