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GYIK

Fairy, szombat 05 február 2011 - 14:02:48

1.Mivel foglalkozik ez a honlap?

Az oldal elsQdlegesen yaoival/slashsel foglakozik, de nem kizárólagosan. Amit itt megtalálhatsz: slash történetek (saját
írások és fordítások egyaránt), anime feliratok/videók (yaoi és általános), mangafordítások (yaoi), BL-film fordítások,
dorama fordítások.

2.Csatlakozhatom?

Szívesen látunk mindenkit, aki csatlakozna hozzánk.

3.Nem tudok megnyitni bizonyos részeket az oldalon.

Regisztrálj! Mivel az oldal nagy része felnQtt tartalommal bír, csak 15 éven felüliek és regisztrált tagok látogathatják.
Ne regisztrálj többször! Elég egy néven, egy mail-címen regisztrálni, úgyis törüljük a többit.
Amennyiben nem kapsz rögtön aktiváló mailt, NEM kell azonnal levelet írni nekünk. Aktiválunk, ha megfelelQ a reged, és
amikor éppen ráérünk. Többen nézzük a regisztrációkat elQbb-utóbb valamelyikünk beaktiválja az accountodat.
Regisztrációról és oldal szabályzatról többet

ITT

4.Regisztráltam mégsem tudok belépni.

Amennyiben a regisztrációkor nem megfelelQ születési dátumot adtál meg (nem múltál el 15 éves, vagy éppen
jópofának találtad, hogy csecsemQnek, meg nem születettnek add ki magad), illetve obszcén, nem megfelelQ néven
regisztráltál vagy az e-mail címedrQl visszajött az igazoló mail azonnal törlünk. Van, amikor küldünk egy
figyelmeztetQ levelet, de mivel túl sokan szórakoznak ezt néha megunjuk és törlés ilyenkor lehet írni nekünk, vagy
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újra regisztrálni.
Amennyiben 10-szer próbálsz hibásan belépni a rendszer automatikusan kitilt. Ha többször nem tudsz bejutni, inkább írj egy
levelet nekünk megnézzük, mi a gond.

5.Állandóan az Acces Denied hibaüzenetet kapom.

Olvasd el ezt: Acces Denied

6.Miben tudok segíteni? Hogyan jelentkezzem?

Örömmel fogadunk anime/manga/BL-film fordítókat, slash írókat/fordítókat, várjuk saját rajzaitokat, manpijaitokat is.
IsmertetQket is küldhettek akár filmekrQl, mangákról, animékrQl stb. stb.
Ha úgy érzed megbízható vagy és szívesen segítenél bármelyikben, csak annyi a dolgod, hogy jelentkezel nálunk
(v.skatu kukac gmail pont com ) vagy bármely másik címen, amit a Kukucs menüpont alatt megtalálsz.

7.Mindent feltesztek, amit küldünk?

Nem.
Felirat: Mindenképp ellenQrizzük, megkérjük a készítQt javítsa ki, ha netán hibás.
Manga: ugyanúgy mqködik, mint a feliratoknál.
Slash történetek

: Ez már bonyolultabb. Ahhoz, hogy egy írás felkerüljön az oldalra, feltétele, hogy a Varázsskatulyán

kívül máshol nem szerepelhet (ez alól kivétel az író/fordító saját oldala). Kifejezetten egyedi történeteket
szeretnénk az oldalra, melyek nem olvashatók minden második oldalon.
Ha ezt elfogadtad küldd el nekünk a mqvedet, elolvassuk és amennyiben tetszik, megfelel az oldal profiljának feltesszük.
Minden esetben visszaküldjük, ha hibák vannak benne, javításra.

8.Kérhetek fordításokat/történeteket?

Kérni kérhetsz, az már más dolog, hogy az illetQ elvállalja-e.

9.Honnan tudhatom meg, miket készítettetek / fogtok elkészíteni?

Nagyon egyszerq: nézd meg a

Projektek menüt.

10.A projektjeitek között találtam olyat, amit már más elkészített.

Tudjuk. Ez általában abból adódik, hogy mi már feltettük a terveink közé, de más megcsinálta elQttünk. Nem
érdekes, meg fogjuk csinálni így is.
Másik ok: valamelyikünknek annyira tetszik az adott mq, hogy mindenképp meg akarja csinálni.
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11.Nagyon régóta nem haladtok az egyik projekttel.

Ezt is tudjuk. Dolgozunk, élünk, próbáljuk túlélni a mindennapi nehézségeket. ElQbb-utóbb minden el lesz készítve.
Azzal nem segítetek, ha a nyakunkra jártok és követelQztök. Türelem animét/mangát/filmet/slasht terem!

12.Jók a projektek, de meleg pornófilmeket nem tesztek fel?

Nem.

13.Szeretnék segíteni az oldal programozásában (dizájn, új ötletek).

Örömmel fogadunk. Írj Pü-t vagy levelet.

14.Megtetszett valamelyik feliratotok és szeretném felhasználni, netán beégetni egy videóba (akár angol
feliratosba is).

Semmi esetre sem. Az oldalon fellelhetQ feliratok kizárólag a Varázsskatulya látogatóinak készültek. Az anime feliratok
még megtalálhatóak az AnimeAddicts oldalán. Minden más oldalra feltenni tilos. Videóba égetni és onlilne
videómegosztóra feltenni tilos! Amennyiben megtudjuk, leszedetjük.
Az általunk kiadott videók felhasználása szintén tilos!

15.Nem tudok letölteni.

Lásd fentebb a választ: regisztrálj!

16.Találtam érdekes híreket/cikkeket , programajánlatokat. Beküldhetem?

Természetesen. Használd a FQmenü/Hír beküldése menüt. Egy admin fogja jóváhagyni.

17.Nem tudom lejátszani az általatok készített feliratokat.

Javaslom, hogy tedd fel a K-lite codec packot és az abban található Classic Media Playerrel játszd le. Hidd el, vinni fogja.

18.A fórumon még nincs olyan téma, amirQl írni szeretnék, nyithatok újat?

Igen. Minden regisztrált tag nyithat új topikokat, válaszolhat a meglévQekre. Azonban fórumon (és az oldalon sehol) nem
tqrjük a trágárságot, egymás szapulását. Amennyiben valaki ilyesmire vetemedne,

bannal jutalmazzuk.
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19.Lesz még fórumsztori?

Ha rajtunk múlik lesz.

20.Nem fórumozok, mert nem kapok választ vagy lekezelQek vagytok.

Sajnáljuk. Sosem áll szándékunkban megbántani senkit, de emberek vagyunk és néha nagyon rossz pillanatban kapunk
hülye vagy teljesen felesleges kérdéseket. Ha nem tetszik valami, mondd meg. Emiatt ne hagyj fel a fórumozással.
Nem kapsz választ: Lehet, senki nem tud rá válaszolni?

21.Feltöltöttem egy avatart mégsem látszódik.

Valószínqleg túl nagyot töltöttél fel. A maximális méret 150x150 pixel.

22.Nem gondoltatok arra, hogy más oldalakkal egyesüljetek?

Nem és nem is áll szándékunkban. 8 éve a semmibQl hoztam létre az oldalt, egyedül. Nem áll szándékomban
mással egyesülni. Megdolgoztam/megdolgoztunk azért, amink most van.

23.Tetszik az oldal, szeretnélek kilinkelni titeket.

Nincs akadálya, keress meg privátban vagy levélben minket.

24.Kilinkelnétek az oldalam?

Keress meg, megbeszéljük.

25.Szeretném támogatni az oldalt. Megtehetem?

Igen, és köszönjük. Részletek

ITT.

26.Mindenhol kerestem az oldalon a Sex Pistols mangát, Sakumo és Gwyddone cuccait, de nem lelem.

Nem is fogod. Az illetQk kérésére lekerült az oldalról, mert saját oldalt készítettek. (Macskakaparások).
Aki ezek után kérdezQsködik róluk azt jó hosszú bannal jutalmazzuk.
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27.Többször olvastam, de nem tudom mi az a bannolás!

A bannolás az oldalról való idQleges kitiltás. Attól függQen, miért bannolunk ez lehet pár óra, egy nap vagy akár
végleges kitiltás is.

