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Thunderbolt 3 Type-C-porten har 
inte stöd för vissa 
dockningssystemfunktioner
Inspiron 15 7577-spelseriesystem har inte stöd för alla funktioner hos Dells 
dockningslösningar Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell Dock WD15, Dell Universal Dock 
D6000 eller funktioner hos dockningslösningar från tredje part.

OBS: Dell Power Manager (DPM V3.0) kommer visa ett 
varningsmeddelande som informerar dig om detta problem.

Tabell 1. Funktioner hos Dells dockningslösning stöds inte

Funktioner Beskrivning

Strömförsörjning Gör så att Dells dockningsstationer 
(Thunderbolt Dock TB16/Dell Dock 
WD15/Dell Universal Dock D6000) kan 
leverera en ingående effekt via Type-C-
kontakten.

Dockningsknappen som strömbrytare/
uppväckning

Möjlighet att slå på bärbara datorer med 
hjälp av dockningsknappen (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 och Dell Dock 
WD15)

Inaktivering av portar Gör så att IT-ansvariga kan stänga av 
portar i dockningsstationen för att 
skydda konfidentiell information (Dell 
Thunderbolt Dock TB16 och Dell Dock 
WD15)

Felmeddelande och meddelanden om 
dockningshändelser

Användaren får ett meddelande när en 
otillräcklig nätadapter eller kabel ansluts 
till dockningsstationen och 
rekommenderas att använda ett 
rekommenderat tillbehör. Meddelanden 
om uppdateringar av fast programvara 
och inaktivering av portar. Några 
exempel är Wake on LAN och LAN-
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Funktioner Beskrivning

kabeldetektering (Dell Thunderbolt Dock 
TB16 och Dell Dock WD15)

Uppvakning vid anslutning till 
dockningsstation

Dockningsstationen slår på systemet 
automatiskt (Dell Thunderbolt Dock 
TB16 och Dell Dock WD15)

FW-uppdateringar för kabel Möjlighet att ta emot framtida 
förbättringar eller korrigeringar från Dell 
(Dell Thunderbolt Dock TB16 och Dell 
Dock WD15)

Kabel-LED Visar anslutningsstatus för 
dockningsstationen (Dell Thunderbolt 
Dock TB16 och Dell Dock WD15)

Överskrivning av MAC address-körning Förbigår dockningsstationens MAC 
address så IT-personal kan identifiera 
användaren genom den bärbara datorns/
surfplattans MAC address istället för 
dockningsstationens gemensamma 
adress. (Dell Thunderbolt Dock TB16 och 
Dell Dock WD15)

Uppdateringar av fast programvara för 
dockningsstationer

Möjlighet att ta emot framtida 
förbättringar eller korrigeringar från Dell 
(Dell Thunderbolt Dock TB16 och Dell 
Dock WD15)

LAN-kabeldetektering WLAN/WWAN är automatiskt 
inaktiverat när LAN är anslutet till 
dockningsstationen (Dell Thunderbolt 
Dock TB16 och Dell Dock WD15)

 

Funktioner för dockningsstationslösningar 
från tredje part

• Inspiron 15 7577-spelseriesystem har stöd för vanliga Thunderbolt 3-protokoll/
funktioner på externa grafiska dockningsstationer. Däremot har inte prestandan 
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validerats i så många Thunderbolt 3 eGfx-dockningsstationer från tredje part och 
användare kan uppleva vissa oväntade kompatibilitetsproblem.
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Få hjälp
 

Kontakta Dell

OBS: Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta 
kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura eller i Dells 
produktkatalog.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. 
Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte 
finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk 
support eller kundtjänst:

1 Gå till Dell.com/support.

2 Välj supportkategori.

3 Välj land eller region i listrutan Choose A Country/Region (välj land/region) 
längst ner på sidan.

4 Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.
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