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Кратко ръководство за инсталация на Широколентови 

рутери – RO серия 

 
1) Важни предварителни препоръки и информация относно използването на 

широколентовите рутери: 

1.1) Въведение: 

МОЛЯ, ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО – набор от препоръки и ръководства за употреба за 

широколентови рутери, подробно описващи моделите, поддържани по-долу: 

▪ RO-030FE 

▪ RO-120GE 

▪ RO-175GE 

съдържа логистични и технически данни, инструкции и разпоредби, които трябва да бъдат 

адаптирани и спазвани по време на транспортиране, монтаж, употреба и поддръжка на 

гореспоменатите продукти. Не използвайте устройството, преди внимателно да прочетете и 

спазвате цялата информация и предпазни мерки, съдържащи се в ръководството на потребителя. 

Съхранявайте това ръководство за по-късна употреба. Всички снимки, рисунки, съдържащи се в 

ръководството, са само за справка. 

ЗАБЕЛЕЖКА: За най-актуалната версия на това ръководство, моля, посетете нашия уебсайт на: 

www.lanberg.eu.  

 

1.2) Съдържание на опаковката: 

▪ безжичен широколентов рутер (RO-030FE; RO-120GE; RO-175GE), 

▪ Ръководство за бърза инсталация, 

▪ Комуникационен кабел (Ethernet) RJ-45 1.5 м: 

− Модел RO-030FE: 4-пина, 

− Модел RO-120GE, RO-175GE: 8-пина, 

▪ Захранване: 

− Модел RO-030FE: AC 100V - 240V, 50Hz / 60Hz, 0.2A, DC 12V, 0.5A, 

− Модел RO-120GE: AC 100V - 240V, 50Hz / 60Hz, 0.4A, DC 12V, 1.0A, 

− Модел RO-175GE: AC 100V - 240V, 50Hz / 60Hz, 0.7A, DC 12V, 1.5A. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съдържанието на опаковката, включително рутерите и отделните й елементи, може 

да варира в зависимост от конкретния модел. 

 

2) Значението на отделните елементи и процедурата за конфигуриране на рутера: 

2.1) Светодиоди и тяхното значение 

http://www.lanberg.eu/
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Безжичният широколентов рутер на Lanberg има на предния панел множество зелени светодиоди. 

Техният брой и значение може да варира в зависимост от вашия модел. По-долу показаната 

таблица съдържа обяснение на всеки светодиод, независимо от модела на рутера. 

 
2.2) Елементи, бутони на рутера и техните характеристики / свойства: 

Безжичният широколентов рутер на Lanberg съдържа редица елементи и бутони. Техният брой и 

значение може да варира в зависимост от вашия модел. По-долу показаната таблица съдържа 

обяснение на всеки елемент или бутон, независимо от модела на рутера. 
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3) Свързване и конфигуриране на вашия рутер и свързаните към него устройства: 

3.1) Възстановяване на стандартните фабрични настройки на рутера (ите) на Lanberg 

В зависимост от модела на рутера бутонът за 

нулиране се намира: 

▪ Модел RO-030FE, RO-120GE: под 

устройството, 

▪ Модел RO-175GE: отзад на 

устройството, 

 

За да нулирате устройството, натиснете и 

задръжте бутона Reset за поне 6 секунди. 

След това изключете захранването за най-

малко 15 секунди и след това свържете 

захранването на рутера обратно и го 

включете отново. 

3.2) Свързване и включване на широколентовия рутер на Lanberg:

 

Стъпка 1) Свържете единия край на комуникационен кабел RJ-45 (Ethernet) към WAN порта на 

рутера, а другия му край към кабелния модем / xDSL / устройството на доставчика на интернет 

(ISP), 

Стъпка 2) Свържете единия край на кабел RJ-45 (Ethernet) към един от LAN портовете на рутера, а 

другия му край към крайното устройство на потребителя (например компютър, лаптоп и 

т.н.), 

Стъпка 3) Свържете захранването, като поставите края на захранващия адаптер на рутера в 

неговия контакт (означен съответно като Vdc и A), разположен в задната част на рутера. За да 

включите устройството, променете позицията на бутона за превключване на захранването в 

положение ON (натиснат бутон) –RO-120GE и RO-175GE модели. 

 

3.3) Първоначална конфигурация на мрежовите настройки на крайното устройство на 

потребителя: 

Преди да пристъпите към първата основна конфигурация на широколентовия рутер на Lanberg, 

първо трябва да конфигурирате крайното устройство (като компютър или лаптоп), така че да 

получи автоматичен IP адрес и DNS сървър от DHCP сървъра на рутера. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако няма връзка с рутера или в по-нататъшни етапи на конфигуриране на режимите 

на работа на устройството, може да възникне ситуация, при която услугата DHCP сървър, 

отговорна за разпределянето на IP адреси на крайните устройства на клиента, свързани към 

локалната мрежа, да бъде изключен (в зависимост от текущия режим на работа на рутера). В този 

случай е необходимо да зададете статичния IP адрес на крайното устройство (на компютър / 
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лаптоп и т.н.). След това изберете флаговете „Използвайте следния IP адрес:“, като въведете 

неизползван IP адрес от локалната мрежа и маската на подмрежата (обикновено „255.255.255.0“) и 

изберете опция „Използване на следните адреси на DNS сървъра:“, като въведете IP адреса на 

вашия доставчик на интернет услуги (ISP) или известен 

доставчик на DNS решения (напр. „8.8.8.8”). 

3.3.1) Windows 98/ME/2000/XP 

Стъпка 1) Натиснете „Start” → „Control panel”. След като 

се отвори нов прозорец, натиснете левия бутон на 

мишката два пъти върху „Network Connections”, 

Стъпка 2) Натиснете десния бутон на мишката върху 

„Local Area Connection”, след това от падащия списък 

изберете „Properties”, 

Стъпка 3) В новоотворения прозорец изберете „Internet 

Protocol (TCP/IP)” като натиснете 

левия бутон на мишката и след това кликнете наляво 

върху бутона „Properties”, 

Стъпка 4) В новоотворения прозорец изберете „Obtain 

an IP Address automatically” и „Obtain DNS server address 

automatically” като щракнете с левия бутон, след това 

изберете бутона „OK”, 

Стъпка 5) За да получавате актуализации относно 

състоянието на връзката по време на нейното 

инициализиране, щракнете с левия бутон върху 

предишния прозорец следната опция „Show icon in 

notification area when connected”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4) Windows Vista 

Стъпка 1) Натиснете „Start” → „Control panel” → 

„View network status and tasks”, 

Стъпка 2) След като преминете към новата 

секция, щракнете с левия бутон на мишката, в 

лявата част на прозореца следната опция 

„Manage network connections”, 
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Стъпка 3) След като преминете към новата секция, натиснете десен бутон на мишката върху 

„Local Area Connection”, след това от падащия 

списък изберете „Properties”, 

Стъпка 4) В зависимост от опциите за сигурност 

на текущия компютър, на екрана може да се 

появи съобщението "User Account Control". 

Натиснете "Continue", за да продължите, 

Стъпка 5) В новоотворения прозорец изберете 

„Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” като 

натиснете левия бутон на мишката и след това 

щракнете с левия бутон върху бутона „Properties”, 

Стъпка 6) В новоотворения прозорец изберете 

„Obtain an IP Address automatically” и 

„Obtain DNS server address automatically”, като 

натиснете левия бутон на мишката и след това 

натиснете бутона „OK”. 

3.3.5) Windows 7/8/8.1/10 

Стъпка 1) Натиснете „Start”→ „Control panel”→ 

„View network status and tasks” за Windows 7. За 

друга версия на операционната система 

щракнете с десния бутон върху иконата на 

мрежата в долната лента на Windows вдясно и 

след това от в падащия списък изберете "Open 

Network and Sharing Center ", 

Стъпка 2) След като преминете към следващия 

раздел, щракнете с левия бутон в лявата част на 

прозореца „Change adapter settings”, 

Стъпка 3) След като преминете към следващия 

раздел, натиснете с десния бутон на мишката 

върху „Local Area Connection”, след това от 

падащия списък изберете „Properties”. В 

зависимост от текущите настройки за защита на 

екрана може да се появи "User Account Control". 

Натиснете "Continue", за да продължите, 

Стъпка 4) В новоотворения прозорец изберете 

„Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)”, като 

натиснете левия бутон на мишката и след това 

щракнете с левия бутон върху бутона 

„Properties”, 

Стъпка 5) В новоотворения прозорец изберете 

опциите „Obtain an IP Address automatically” и 
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„Obtain DNS server address automatically”, като натиснете левия бутон на мишката и след това 

натиснете бутона „OK”. 

 

3.4) Установяване на безжична връзка с помощта 

на рутера на Lanberg 

Стъпка 1) Натиснете два пъти върху иконата на 

безжичната мрежа на компютъра и потърсете 

безжичната мрежа "Lanberg_router_24_XXXXX" Н за 

необходимата връзка в честотна лента 

2.4GHz или "Lanberg_router_50_XXXXX" в 5GHz 

диапазон. XXXXX показва последните 5 знака от MAC 

адреса на Wi-Fi мрежовия адаптер на рутера, 

Стъпка 2) В зависимост от операционната система натиснете 

бутона „Connect” или натиснете десния бутон на мишката 

върху споменатото по-горе име на безжичната мрежа и 

натиснете левия бутон на мишката веднъж на „Connect”, за да 

го изберете, 

Стъпка 3) Ако бъдете подканени да въведете парола, въведете 

защитния ключ на Wi-Fi мрежата, към който се свързвате, и 

натиснете „Enter”. Ключът по подразбиране е „L@@n&3rG” (без 

кавичките). 

 

 

 

3.5) Конфигурация на широколентовия рутер на Lanberg (Interent / WAN интерфейс) 

Стъпка 1) Отворете уеб браузър на всяко неподвижно или преносимо устройство, свързано към 

LAN порта на рутера, след това въведете IP адреса на рутера в адресното поле на интернет 

браузъра и натиснете „Enter” на клавиатурата. По подразбиране адресът е „192.168.1.1”, 

Стъпка 2) Прозорецът за вход ще се стартира. Въведете потребителското име „admin” и паролата 

„admin” и след това потвърдете това действие, като натиснете бутона „Enter”. 

 

Ако трябва да конфигурирате един от следните 

режими на интернет връзка (WAN): DHCP, 

Статичен IP адрес, PPPoE, PPTP, L2TP (3.5.1 - 3.5.5), 

натиснете бутона „Setup Wizard”. 

3.5.1) Настройка на WAN интерфейс на рутера в режим DHCP 
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Стъпка 1) В новоотворения прозорец изберете записа 

„DHCP client от падащия списък „WAN Access Type”, 

Стъпка 2) Ако вашият интернет доставчик (ISP) 

филтрира достъпа до мрежата, като използва очаквания 

MAC адрес, въведете тази стойност в полето „MAC 

address”, 

Стъпка 3) Натиснете бутона „Next”, 

Стъпка 4) Допълнителна част от конфигурацията (Wi-

Fi) е описана в раздел 3.5.11. 

 

3.5.2) Настройка на WAN интерфейс на рутера в режим на статичен IP адрес 

Стъпка 1) В новоотворения прозорец изберете записа 

„Static IP” от падащия списък „WAN Access Type”, 

Стъпка 2) Въведете стойността на полето „IP Address”, 

като въведете IP адреса, на който рутерът ще бъде 

наличен в WAN интерфейса. Попълнете и полетата за 

стойност „Subnet Mask” и „Default Gateway”, така че да са 

съвместими със стойностите, дефинирани в WAN 

интерфейса. След това попълнете полето „Primary DNS 

Address”, като въведете IP адреса на сървъра, превеждащ 

имена на домейни в IP адреси. Можете допълнително да 

попълните полето „Secondary DNS Address” с 

допълнителен IP адрес в случай на комуникация с 

основния DNS сървър, 

Стъпка 3) Натиснете „Next button”, 

Стъпка 4) Допълнителна част от конфигурацията (Wi-Fi) е описана в раздел 3.5.11. 

 

3.5.3) Настройка на WAN интерфейс на рутера в режим PPPoE 

Стъпка 1) В новоотворения прозорец изберете 

записа „PPPoE” от падащия списък „WAN Access 

Type”, 

Стъпка 2) Въведете стойността на полетата 

„User Name” и „Password” получени от вашия 

интернет доставчик, 

Стъпка 3) Натиснете бутона „Next”, 

Стъпка 4) Допълнителна част от 

конфигурацията (Wi-Fi) е описана в раздел 

3.5.11. 

 

3.5.4) Настройка на WAN интерфейс на рутера в клиентски режим на PPTP VPN 

Стъпка 1) В новоотворения прозорец изберете записа 

„PPTP client” от падащия списък „WAN Access Type”, 

Стъпка 2) В зависимост от определената мрежа за 

WAN интерфейса на рутера, изберете автоматичната 

конфигурация на WAN интерфейса в полето „PPTP 

Mode”, като изберете „Dynamic IP (DHCP)” или в случай 

на ръчни настройки изберете „Static IP”, като 

допълнително попълните следните полета „IP 

Address”, „Subnet Mask” и „Default Gateway”, както и за 

WAN интерфейса на рутера, 

Стъпка 3) На следващо място, в зависимост от това 

дали крайното устройство на клиента, към което VPN 

връзка трябва да бъде установена, използвайки PPTP 

протокола с рутера на Lanberg, има променлив или 
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фиксиран IP адрес, моля, задайте полето „PPTP Server Mode” на „Server domain name” ако е 

приложимо крайното устройство на клиента, има променлив IP адрес и неговия уникален 

идентификатор под формата на домейн, предоставен от DDNS услугата или „Server IP Address”, ако 

крайното устройство на клиента има фиксиран IP адрес. Неспазването на някое от тези условия 

може да доведе до проблеми с настройката на VPN. За да продължите по-нататък, попълнете 

полетата „Server Domain Name” или „Server IP Address” и „User Name” и „Password”, 

Стъпка 4) Натиснете бутона „Next”, 

Стъпка 5) Допълнителна част от конфигурацията (Wi-Fi) е описана в раздел 3.5.11. 

 

3.5.5) Настройка на WAN интерфейс на рутера в клиентски режим на L2TP VPN 

Стъпка 1) В новоотворения прозорец изберете записа „L2TP 

client” от падащия списък „WAN Access Type”, 

Стъпка 2) В зависимост от определената мрежа за WAN 

интерфейса на рутера, изберете автоматичната конфигурация 

на WAN интерфейса в полето „L2TP Mode”, като изберете 

„Dynamic IP (DHCP)” или в случай на ръчни настройки 

изберете „Static IP”, допълвайки допълнително следните 

полета„ IP Adresss „IP Address”, „Subnet Mask” и „Default 

Gateway”, както и за WAN интерфейса на рутера, 

Стъпка 3) На следващо място, в зависимост от това дали 

крайното устройство на клиента, към което VPN връзката 

трябва да се установи чрез L2TP протокол с рутера на Lanberg, 

има променлив или фиксиран IP адрес, моля, задайте полето 

„L2TP Server Mode” на „ Server domain name”, ако е приложимо 

крайното устройство на клиента, има променлив IP адрес и 

неговия уникален идентификатор под формата на домейн, предоставен от DDNS услугата или 

„Server IP Address”, ако крайното устройство на клиента има фиксиран IP адрес. Неспазването на 

някое от тези условия може да доведе до проблеми с настройката на VPN. За да продължите по-

нататък, попълнете полетата „Server Domain Name” или „Server IP Address” или „User Name” и 

„Password”, 

Стъпка 4) Натиснете бутона „Next”, 

Стъпка 5) Допълнителна част от конфигурацията (Wi-Fi) е описана в раздел 3.5.11. 

 

3.5.6) Настройка режима на рутера на устройството 

Стъпка 1) В лявото многостепенно меню разгънете падащия списък 

„Home” и след това щракнете върху следния подраздел „Operation 

Mode”, 

Стъпка 2) От списъка за избор на възможните режими на работа на 

устройството, изберете „Router” и натиснете „Save”. Рутерът ще 

приложи новите настройки за приблизително 30 секунди. 

 

3.5.7) Настройка на режима на точка за достъп (AP) на 

устройството 

Стъпка 1) В лявото многостепенно меню разгънете падащия списък 

„Home” и след това кликнете върху следния подраздел „Operation 

Mode”, 

Стъпка 2) От списъка за избор на възможните режими на работа на 

устройството, изберете „Access Point (AP)” и след това натиснете 

„Save”. Рутерът ще приложи новите настройки за приблизително 30 

секунди. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Услугата DHCP сървър ще бъде деактивирана и достъпът до секцията WAN ще бъде 

скрит. Възможно е също така да възникне ситуация, при която устройството (например 
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компютър) все още може да помни предишния предоставен лизинг от DHCP сървъра и свързаните 

с него настройки. В този случай се препоръчва да се използват следните команди в командния ред:  

▪ За операционната система Windows „ipconfig /release”, след това „ipconfig /renew”, 

▪ За операционната система Linux тези команди могат да се различават една от друга в 

зависимост от разпространението на „dhclient -r” или „dhcpcd -k”, последвано от „dhclient” 

или „dhcpcd”. 

 Ако трябва да конфигурирате един от режимите на интернет връзка (WAN): клиент, WISP, 

повторител (3.5.8 - 3.5.10): 

Стъпка 1) В лявото многостепенно меню разгънете падащия списък „Home” и след това кликнете 

върху следния подраздел „Operation Mode”, 

Стъпка 2) От списъка за избор на възможните режими на работа на устройството, изберете 

„Repeater / Wireless ISP / Client”, след това изберете по- долу на каква честота „2.4GHz” или „5GHz” 

рутерът ще се свърже с безжична мрежа към целевото 

устройство и натиснете „Save”. Рутерът ще приложи нови 

настройки за приблизително 30 секунди, 

Стъпка 3) След като прозорецът на устройството се 

презареди, натиснете „Setup Wizard”. 

 

3.5.8) Настройка на режима на повторителя на устройството 

Стъпка 1) В новоотворения прозорец изберете типа интернет 

връзка, като изберете „Repeater”, 

Стъпка 2) Натиснете бутона „Next”, 

Стъпка 3) Допълнителна част от конфигурацията (Wi-Fi) е 

описана в раздел 3.5.12. Моля, вижте пояснение №. 1, 

Стъпка 4) Допълнителна част от конфигурацията на 

свързване на рутера с целевата точка за достъп през Wi-Fi мрежата е описана в раздел 3.5.13. 

3.5.9) Настройка на безжичния ISP (WISP) режим на устройството 

Стъпка 1) В новоотворения прозорец изберете типа интернет връзка, като изберете „Wireless ISP 

(WISP)”, 

Стъпка 2) Натиснете бутона „Next”, 

Стъпка 3) Допълнителна част от конфигурацията (Wi-Fi) е 

описана в раздел 3.5.12, 

ЗАБЕЛЕЖКА: Достъпът до секцията WAN ще бъде скрит. 

Стъпка 4) Допълнителна част от конфигурацията на 

свързване на рутера с целевата точка за достъп през Wi-Fi 

мрежата е описана в раздел 3.5.13. 

 

3.5.10) Настройка на клиентския режим на устройството 

Стъпка 1) В новоотворения прозорец изберете типа 

интернет връзка, като изберете „Client Mode”, 

Стъпка 2) Натиснете бутона „Next”. Рутерът ще приложи 

новите настройки за приблизително 30 секунди. Моля, 

вижте пояснение №. 1, 

Стъпка 3) Допълнителна част от конфигурацията на 

свързване на рутера с целевата точка за достъп чрез Wi-Fi 

мрежата е описана в раздел 3.5.13. 

 

3.5.11) Конфигурация на безжичната мрежа (Wi-Fi) на 

рутера - Рутер / AP 

Стъпка 1) В новия раздел задайте името на излъчваната 

безжична мрежа (SSID) за честота 2.4GHz в полето „2.4GHz 

Wireless Network Name (SSID)” и вашата лична парола за тази 

мрежа в „2.4 GHz Wireless Security Key”, 
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Стъпка 2) Само за модели RO-120GE, RO-175GE - Повторете точно същите стъпки за 5GHz честота, 

като зададете името на безжичната мрежа(SSID) и паролата като ключ за защита, 

Стъпка 3) Натиснете бутона „Apply & Reboot”. Рутерът ще приложи новите настройки за 

приблизително 30 секунди. 

 

3.5.12) Конфигурация на безжичната мрежа (Wi-Fi) на рутера - Повторител / WISP / Клиент 

Стъпка 1) В новия раздел задайте името на 

излъчваната безжична мрежа (SSID) за честота на 

честота 2.4GHz в полето „2.4GHz Wireless Network Name 

(SSID)” и вашата лична парола за тази мрежа в „2.4 GHz 

Wireless Security Key”, 

Стъпка 2) Само за модели RO-120GE, RO- 175GE - 

Повторете точно същите стъпки за 5GHz безжични 

полета на полето, като зададете името на безжичното 

излъчване (SSID) и паролата като ключа за защита, 

Стъпка 3) Натиснете бутона „Next”. Рутерът ще 

приложи новите настройки за приблизително 30 

секунди. 

 

3.5.13) Конфигурация на Wi-Fi връзка на рутера с 

определена безжична мрежа 

Стъпка 1) В новоотворения прозорец изберете 

определена безжична мрежа, към която искате да 

свържете рутера, като маркирате знамето в колоната 

„Select” и след това натиснете бутона „Select”, 

Стъпка 2) Ако целевата мрежа е защитена, моля, 

въведете във второто поле текущата парола за 

целевата Wi-Fi мрежа, с която искате да свържете 

рутера. След това натиснете „Connect”. Ще се 

опитате да се свържете, 

Стъпка 3) Ако връзката е успешна, натиснете 

бутона „Reboot Now”. Рутерът ще приложи новите 

настройки за приблизително 30 секунди. 

 

АНОТАЦИЯ NO. 1: Услугата DHCP сървър ще бъде 

деактивирана и достъпът до секцията WAN ще бъде скрит. Ако крайното устройство на клиента 

(напр. Компютър / лаптоп) загуби връзка с рутера, задайте статичния IP адрес на компютъра на 

такъв, който ще бъде в същата мрежа като рутера и няма да бъде присвоен от никое друго 

устройство. 

 

4) Регулаторна информация:  

Този продукт е в съответствие с 

разпоредбите на Европейския съюз (ЕС) 

за безопасност и опазване на околната 

среда. Продуктите, изброени в това 

ръководство, са разрешени в ЕС чрез 

получаване на декларация за 

съответствие на Европейския съюз, която 

отговаря на основните изисквания и други 

съответни разпоредби на следващите 

директиви и че се прилагат съответните хармонизирани стандарти. 
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Декларацията за съответствие (CE) може да намерите на следната страница: www.lanberg.pl | 

www.lanberg.eu 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на символа WEEE (зачеркнат символ на кошче) означава, че този 

продукт не може да се третира като домакински отпадък. Правилното изхвърляне на 

използваното оборудване избягва рискове за здравето на хората и околната среда, 

произтичащи от възможното присъствие на опасни вещества, смеси и компоненти в 

оборудването, както и неправилно съхранение и обработка на такова оборудване. Разделното 

събиране също така позволява възстановяването на материали и компоненти, от които е 

произведено устройството. За повече информация относно рециклирането на този продукт, 

моля, свържете се с търговския обект, където продуктът е закупен, или поискайте 

информация от местната власт. Използването на RoHS символа означава, че този конкретен 

продукт е произведен в съответствие с европейския стандарт RoHS. Основна цел на тази норма 

е да намали количеството на опасни вещества, попадащи в околната среда, в резултат на 

електрически и електронни отпадъци. Използването на символа CE означава, че продуктът е 

безопасен и отговаря на стандартите и изискванията на ЕС. 

E-mail: support@lanberg.pl | support@lanberg.eu 

www.lanberg.pl | www.lanberg.eu  

Може да намерите допълнително информация за този продукт на www.polycomp.bg  

http://www.lanberg.pl/
http://www.lanberg.eu/
http://www.lanberg.pl/
http://www.lanberg.eu/
https://polycomp.bg/poly/0006303432801/2402/2403/vendor?a=LANBERG%20%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8.html#&vc=1&cb=103&wb=1&sk=00000000

