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HƯỚNG DẪN CHÉP NHẠC VÀO IPOD BẰNG PHẦN MỀM ITUNES

1. Sau khi kết nối ipod vào máy tính sẽ ra như hình dưới:

2. Chép nhạc Audio vào Ipod : 

- Bước 1: Devide->Click vào biểu tượng máy ipod của bạn -> Click chọn vào 
Manually manager music and videos .
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- Bước 2: Đây là cách dễ nhất theo kinh nghiệm của mình , khỏi cần phải add 
nhạc vào library trên Itunes . Bạn mở My Computer -> rồi chọn đến nhạc bạn 
muốn đưa vào ipod -> Lúc này chỉ cần bạn kéo thả nhạc vào biểu tượng Ipod 
của bạn . Itunes sẽ tự động sync cho bạn . 

Phần quản lý Ipod của bạn

3. Chép Video vào Ipod : bạn cứ làm tương tự là ok .

Ipod chỉ đọc được các file MP4 và MOV nên khi bạn down Video trên mạng về 
mà không đúng 2 file trên thì dùng phần mềm này convert : Total Video 
Converter . Link download : 
http://www.4shared.com/file/38875097/ca914b54/total-video-converter-
v311.html. Soft dùng để convert DVD vào ipod : Xilisoft DVD Ripper Ultimate 
5 . Link down: 
http://www.4shared.com/file/38877624/1ee8771c/XilisoftDVDRipperUltimatev
5024Build0111.html .

4. Cách tạo Playlist trên Ipod : 

Click phải vào Ipod -> Chọn New Playlist -> Đặt tên cho Playlist -> giờ chỉ 
việc kéo thả nhạc của bạn vào Playlist mới vừa tạo . Ok

5. Chép hình vào ipod :

Vào Photo -> Click chọn Sync photos from -> Chọn Choose Folder -> Rồi chọn 
đường dẫn tới hình của bạn -> Apply .
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Chúc bạn may mắn  


