
Používateľská príručka dokovacej 
stanice od firmy Dell
Pre notebook Inspiron 15 7577

Regulačný model: P72F
Regulačný typ: P72F001



Poznámky, upozornenia a 
výstrahy

POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú 
lepšie využitie výrobku.

VAROVANIE: UPOZORNENIE označuje možné poškodenie hardvéru 
alebo stratu údajov a uvádza, ako sa vyhnúť problému.

VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje možné poškodenie majetku, osobné 
zranenie alebo smrť.

© 2017-2018 firma Dell Inc. alebo jej pobočky. Všetky práva vyhradené. Dell, EMC, ako aj 
ďalšie ochranné známky sú ochranné známky firmy Dell Inc. alebo jej pobočiek. Iné obchodné 
známky môžu byť obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

2018 - 05

Rev. A02



Obsah

Port Thunderbolt 3 typu C nepodporuje niektoré 
funkcie dokovacích staníc............................................. 4

Funkcie dokovacích staníc od iných výrobcov.......................................... 5

Získanie pomoci............................................................ 6
Kontaktovanie spoločnosti Dell................................................................. 6

3



Port Thunderbolt 3 typu C 
nepodporuje niektoré funkcie 
dokovacích staníc
Model Inspiron 15 7577 Gaming nepodporuje všetky funkcie dokovacích staníc Dell 
Thunderbolt Dock TB16, Dell Dock WD15, Dell Universal Dock D6000, ani dokovacích 
staníc od iných výrobcov.

POZNÁMKA: Na tento problém vás upozorní nástroj Dell Power Manager 
(DPM V3.0), ktorý zobrazí príslušné varovanie.

Tabuľka 1. Nepodporované funkcie dokovacích staníc Dell

Funkcie Popis

Napájanie Umožňuje dokovacím staniciam Dell 
(Thunderbolt Dock TB16, Dell Dock 
WD15 a Dell Universal Dock D6000) 
poskytovať napájanie prostredníctvom 
konektora typu C.

Tlačidlo napájania/zobudenia na 
dokovacej stanici

Umožňuje zapínať notebook stlačením 
tlačidla napájania (Dell Thunderbolt Dock 
TB16 a Dell Dock WD15)

Zakázanie portov Umožňuje správcom IT zakázať 
používanie portov a zabezpečiť tak 
dôverné informácie (Dell Thunderbolt 
Dock TB16 a Dell Dock WD15)

Chybové hlásenie a upozornenia na 
problémy s dokovacou stanicou

Ak používateľ použije nevhodný adaptér 
alebo kábel na spárovanie s dokovacou 
stanicou, systém ho na to upozorní a 
navrhne mu použiť odporúčané 
príslušenstvo. Upozornenia na 
aktualizácie firmvéru a zakázanie portov. 
Patrí sem napríklad funkcia Wake on 
LAN a detekcia kábla siete LAN (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 a Dell Dock 
WD15)
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Funkcie Popis

Zobudenie počítača po pripojení k 
dokovacej stanici

Dokovacia stanica automaticky zapne 
systém (Dell Thunderbolt Dock TB16 a 
Dell Dock WD15)

Aktualizácie týkajúce firmvéru káblového 
pripojenia

Možnosť dostávať v budúcnosti od firmy 
Dell vylepšenia a opravy (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 a Dell Dock 
WD15)

Kontrolka LED indikujúca pripojenie kábla Indikuje stav pripojenia dokovacej stanice 
(Dell Thunderbolt Dock TB16 a Dell Dock 
WD15)

Prepísanie adresy MAC Obídenie adresy MAC, aby mohli 
správcovia IT identifikovať používateľa na 
základe adresy MAC priradenej 
notebooku/tabletu, nie adresy MAC, 
ktorú má priradenú dokovacia stanica 
(Dell Thunderbolt Dock TB16 a Dell Dock 
WD15).

Aktualizácia firmvéru dokovacej stanice Možnosť dostávať v budúcnosti od firmy 
Dell vylepšenia a opravy (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 a Dell Dock 
WD15)

Detekcia kábla siete LAN Po pripojení kábla siete LAN k dokovacej 
stanici sa automaticky zakáže pripojenie 
k sieti WLAN/WWAN (Dell Thunderbolt 
Dock TB16 a Dell Dock WD15)

 

Funkcie dokovacích staníc od iných výrobcov

• Model Inspiron 15 7577 Gaming podporuje štandardné protokoly/funkcie 
externých grafických dokovacích staníc, ktoré využívajú port Thunderbolt 3. 
Výkon a kompatibilita mnohých dokovacích staníc eGfx využívajúcich port 
Thunderbolt 3 však neboli overované, preto je možné, že používatelia narazia na 
neočakávané problémy s kompatibilitou.
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Získanie pomoci
 

Kontaktovanie spoločnosti Dell

POZNÁMKA: Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné 
informácie nájdete vo faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v produktovom 
katalógu spoločnosti Dell.

Spoločnosť Dell ponúka niekoľko možností podpory a servisu on-line a telefonicky. 
Dostupnosť sa však líši v závislosti od danej krajiny a produktu a niektoré služby 
nemusia byť vo vašej oblasti dostupné. Kontaktovanie spoločnosti Dell v súvislosti s 
predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom:

1 Choďte na stránku Dell.com/support.

2 Vyberte kategóriu podpory.

3 Overte vašu krajinu alebo región v rozbaľovacej ponuke Choose a Country/
Region (Vybrať krajinu/región) v spodnej časti stránky.

4 V závislosti od konkrétnej potreby vyberte prepojenie na vhodnú službu alebo 
technickú podporu.
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