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1 Identificar quando o recurso de OCR avançado (otimizado) está ativo 

e desabilitar (mudar para o padrão) 
Caso o recurso avançado de OCR estiver ativado no PDF-XChange, ele poderá gerar marca 

d’água caso não possua licença válida (paga) para o recurso. 

Para identificar se o recurso está ativo, ao abrir o recurso de “Páginas OCR” (guia Converter) 

será exibido uma identificação no título da janela como “Páginas OCR (Enhanced)” na Figura 1.A: 

 

Figura 1.A – Identificar quando o recurso avançado de OCR está ativo 

Quando desabilitado (utilizando o recurso de OCR padrão) será exibido apenas “Página OCR” 

(Figura 1.B): 
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Figura 1.B – Identificar quando o recurso avançado de OCR não está ativo 

Para desativar o recurso de OCR avançado / otimizado, utilize a guia “Arquivo” → 

“Preferências” (Figura 1.C): 
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Figura 1.C – Acessar as preferências 

Na janela que se abrir, procure por “OCR” ou “Reconhecimento Óptico de Caracteres” e 

altere as opções de OCR de “Otimizado” para “Padrão” (Figura 1.D): 
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Figura 1.D – Opções de OCR 

Alterada esta configuração, quando for adicionar OCR o título da janela deverá aparecer 

conforme a Figura 1.B. 

(também poderá se chamar 

Reconhecimento Óptico de Caracteres) 


