
Como desvincular o meu número de móbil

da miña conta de  Apple

Os usuarios  de  dispositivos   Apple,  como iPhone  ou   iPad,  teñen  ao  seu

servizo unha gran variedade de aplicacións que permiten sacarlle o máximo

proveito  aos  seus  dispositivos.  En  ocasións,  algunhas  delas  requiren  que

teñamos vinculado o noso número de teléfono. Pero que ocorre se perdemos

ou nos rouban o noso querido  smartphone ou  tablet? Ou se cambiamos de

número de teléfono? Nestes casos, poida que interésenos desvincular o noso

número de teléfono da conta de  Apple e evitar que terceiras persoas teñan

acceso a ela.

Ser un usuario dun iPhone ou un iPad ten moitas vantaxes e se estás a ler este

blogue,  probablemente  xa  as  coñezas.  Gran  parte  destas  vantaxes  están

directamente relacionadas coa vinculación do noso número de teléfono á nosa conta

Apple, como, por exemplo:

• Utilizar  o  noso  número  de  teléfono  como  nome  de  usuario  para

identificarnos tras ingresar unha clave.

• Algunhas  aplicacións,  como   iMessages,  permiten  intercambiar

mensaxes de texto, fotos e vídeos con outro dispositivo de Apple.

• Outras,  como  FaceTime,  permiten  facer  chamadas  e  vídeo-

chamadas.



Con todo, que ocorre se perdemos o noso dispositivo móbil ou se queremos

cambiar  o  número  de  teléfono  principal  da  nosa  conta  de  Apple? Para

solucionar  estes  problemas  e  previr  outros  futuros,  poida  que  interésenos

desvincular ou cambiar o número de teléfono da nosa conta nun momento dado.

Como eliminar un número de teléfono

A continuación, imos ver como eliminar un número de teléfono do noso Apple ID

desde  iCloud (o sistema de almacenamento na nube de Apple). Para iso,

• Seleccionamos o  noso nome ou dirección de correo de ID de

Apple.

• A continuación, iniciamos sesión, se é necesario, e facemos clic en

nome, teléfonos, correo. Na nova pantalla poderemos acceder aos

nosos  datos,  por  exemplo  ao  número  de  teléfono  que  queremos

eliminar.

• Se facemos clic en Editar e seleccionamos o número, poderemos

eliminalo pulsando na icona vermella (-) e logo en Eliminar.



Existe outra forma de eliminar un número de teléfono da nosa conta. Para iso,

deberemos pechar a sesión dos servizos de iMessage e FaceTime do dispositivo

cuxo número queiramos que deixe de ser utilizado:

• Abrimos Axustes no noso dispositivo. 

• Faremos clic en  Mensaxes > Enviar e recibir e seleccionamos a

dirección vinculada ao noso Apple ID.



• A continuación, facemos  clic en Pechar sesión.

• Finalmente, volvemos á pestana de Configuración e repetimos os

mesmos pasos en FaceTime.



Desta forma, as chamadas e mensaxes deixarán de chegar aos dispositivos que

iniciasen  sesión  na  conta.  No  caso  de  que  quixésemos  eliminar  un  número  de

teléfono dun dispositivo ao que non temos acceso, entón necesitamos cambiar o

contrasinal  do   Apple  ID  (https://support.apple.com/es-lamr/HT201355).  Así,

eliminaranse todos os números de teléfono asociados a calquera dispositivo, e as

chamadas e mensaxes destes números xa non aparecerán máis.

Como eliminar un número de teléfono de confianza

Atopámonos  en  constante  evolución  e  actualización,  e  isto  significa  que  un

dispositivo ou número de teléfono que antes era de confianza pode deixar de

selo. Co obxectivo de mellorar a nosa seguridade, interésanos saber como modificar

a listaxe de dispositivos de confianza para telo actualizado:

• Iremos á nosa conta de Apple e seguimos os pasos que nos pide a

verificación en dous pasos, se a temos activada. Tamén, podemos

acceder  desde o  noso dispositivo  ao facer  clic  sobre  a  icona de

Axustes e o noso nome.

• Seleccionamos a opción Contrasinal e seguridade.

https://support.apple.com/es-lamr/HT201355


Aquí  atoparemos todos os  números  de  teléfono  de confianza  asociados á  nosa

conta  de  iCloud.  Se vemos algún que non sexa noso e  resúltenos sospeitoso,

eliminarémolo da lista da seguinte maneira.

• Faremos   clic  na  icona  vermella  de  Eliminar.  Automaticamente

desaparecerá e xa non estará autorizado a acceder á nosa conta nin

realizar ningún cambio nela. 



Tamén,  é  posible  que  atopemos  dispositivos  pendentes  de  verificar.  Se  os

recoñecemos, faremos clic en Verificar e enviará un código ao dispositivo que, ao

introducilo, quedará incluído na listaxe. 

Como vimos, existen moitas opcións á hora de configurar a nosa conta de Apple,

especialmente  con  aquelas  vinculadas  ao  noso  número  de  teléfono  e  a  nosa

seguridade. Se queres saber máis, recomendámosche acceder á páxina oficial de

Apple (https://support.apple.com/es-es) para informarche. 

Lembra que podemos mellorar a nosa seguridade aplicando medidas extras para

protexer  a  nosa  conta  e  os  datos  persoais  almacenados  nela  cos  consellos  e

recursos  da  OSI  (https://www.osi.es/es/campanas/dispositivos-moviles/instale-app-

no-fiable).

Eras consciente de que podías eliminar o teu número de teléfono da túa conta de

Apple? Algunha vez roubáronche ou perdiches o teléfono e non puideches acceder á

túa conta de iCloud? Comparte co resto dos usuarios a túa opinión e experiencias e

mantente ao día coas publicacións da OSI en materia de ciberseguridade para poder

gozar das vantaxes da tecnoloxía.
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