
Restaurar a valors de fàbrica la tauleta Huawei 
Mediapad T5

Procediment

Eliminar el compte Google configurat a la tauleta 

IMPORTANT: Abans d'iniciar el procés de restauració de la tauleta a valors de
fàbrica  cal  eliminar el  compte Google configurat a la  tauleta.  Si  no es realitza,  el
dispositiu no podrà ser utilitzat en futures ocasions per altres usuaris.

Per a això, seguirem els següents passos: 

1. Encenem la tauleta i premem en la icona “Ajustos”



2. Seleccionem “Comptes”.

3. Apareixeran els comptes vinculats a la tauleta. A continuació, seleccionem el compte que volem eliminar i 
premem “Llevar compte”. 

4. Premem de nou a “Llevar compte” per a confirmar.

5. Eliminar tots els comptes configurats.



Restaurar la tauleta a valors de fàbrica des del menú Ajustos

1. Encenem la tauleta i polsem en la icona “Ajustos”

2. Seleccionem “Sistema” i a continuació “Restabliment”

3. Polsem “Restablir dades de fàbrica”



Mostrarà un missatge indicant que s’esborraran totes les seues dades d’aquest dispositiu, eliminant les
dades de la memòria interna: comptes, ajustos i dades d’aplicacions i del sistema, així com aplicacions
instal·lades. 

Si és necessari, dibuixa el patró de desbloqueig de pantalla o introdueix la contrasenya de desbloqueig
de pantalla o el PIN per a continuar. 



4. A continuació, polsem “Restablir”



Ubicació botons tauleta

Disposem de la tauleta Huawei Mediapad T5.

En la part lateral de la tauleta es localitzen els següents botons:



Restaurar la tauleta a valors de fàbrica mitjançant Hard Reset

1. Encenem la  tauleta  presionant els  botons  VOL+ i POWER al  mateix temps.
Els mantenim presionats sense soltar fins que s’encenga la tauleta.

2. Mantenim presionats els botons sense soltar fins que aparega la pantalla de restabliment EMUI de la
tauleta.



3. Ens  apareixen  3  opcions:  Amb el  botó  volum  ens  movem  per  les  opcions  i amb el  botó  POWER
seleccionem l’opció “Esborrar dades/restablir valors de fàbrica”.



4. Teclegem la paraula “yes”. A continuació, polsem: “Esborrar dades /Restablir valors de fàbrica” 

5. Com es requereix verificació, tornem a seleccionar: “Esborrar dades /Restablir valors de fàbrica” 



6. Veurem que comença el reseteig. El qual ha de completar-se al 100%.



7. Per acabar, seleccionem: “Reiniciar sistema ara”.



8. La tauleta Huawei haurà quedat restaurada com vingué de fàbrica, quedant preparada per al seu ús.
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