
Tilpas din YouTube afspiller
I denne guide, lærer du hvordan du kan ændre i indlejringskoden! Du vil få oplyst
nogle små stumper koder, som du vil kunne indsætte i indlejringskoden, disse
stumper kan blandt andet fjerne titlen eller få videoen til at afspille af sig selv,
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så snart en af dine besøgende lander på din side. Du kan se dette billede:
http://edinm.dk/tilpas-din-youtube-afspiller/ på linket her er der et billede, som viser et eksempel. Lagde os
nu komme igang.

Her finder du koderne som du kan bruge.

Turn off Title & Ratings
&showinfo=0

Turn off Search
&showsearch=0

Turn on Related Videos
&rel=1

Turn off Annotations
&iv_load_policy=3

Force Closed Captions
&cc_load_policy=1

Turn on AutoPlay
&autoplay=1

Loop Playback
&loop=1

Remove Full Screen Option
&fs=0

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/eTAhKPGLTpM?rel=0"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Stumperne/stumpen skal indsættes til slut af embed linket. Det vil sige at i dette eksempel, så skal det
indsættes bag "?rel=0&#8243;.

Kort Guide, håber den var brugerlig!!

Vis din interesse for dette ved at efterlade en kommentar, hvis der er interesse vil jeg lave en guide af,
hvordan man fuldstændig ændre sin YouTube afspiller/player.
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Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://edinm.dk/tilpas-din-youtube-afspiller/
http://www.youtube.com/embed/eTAhKPGLTpM?rel=0


god guide. Evt. oversæt til dansk så det er lidt sværere at se at du har kopieret.. .:P
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Jeg skjuler intet, det der er nogle stumper, som jeg tror YouTube har udgivet.
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<ole>

Ingen påstår, nogen skjuler noget. Du fik bare et begavet råd om at oversætte de engelske tekster til
dansk

/mvh
</bole>
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Giver det ellers nogle besøgende edin ? eller er bounce rate råden?
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Hehe ... platuglen fik i hvertfald lukket 'guiden' Tjen penge på at besvare spørgeskemaer på grund af
reklamespam.

Evner man ikke at bidrage med interessante websites, må man jo prøve alle muligheder - også de mest
ynkelige og parasitære  *o)


