Ontvanger voorzien van nieuw software update. Belangrijk gebruik een leeg geformateerde USB stick!  
Download d.m.v. een goede webbrowser zoals Google Chrome (geen Internet Explorer) de Rebox Firmware (software, betreft een .IRD bestand), via onze website www.meurs.nu of rechtstreeks bij http://www.rebox.tv/index.php/service-area/downloads" http://www.rebox.tv/index.php/service-area/downloads en select op category, Let wel goed op welk type ontvanger u hebt, dit staat op de voorkant van u ontvanger weergegeven, zet het te downloaden bestandje d.m.v. van u pc compleet over op een USB stick (niet openen).
Op een windows pc staat het bestand meestal standaard opgeslagen in de map: gebruikers>eigenaar>downloads. Men kan ook direct met de rechtermuis klikken op het te downloaden bestandje en de keuze maken: link opslaan als: en meteen verwijzen naar u USB of opslaan in een map van u pc en daarna op een usb stick overplaatsen.
Als het bestandje immers op u USB stick staat, zet u de tv en de ontvanger op een willekeurig kanaal aan, stop de usb stick voorin de ontvanger (achter het rechter klepje, type rebox 4000 kan alleen in de achterzijde), wacht een paar seconde en zie in het beeld een hulp menu verschijnen versie 2.11.61(voorbeeld) druk dan meteen op de onderste rode toets, een balkje verschijnt en zal 1 of meerdere keren van links naar rechts lopen, onderbreek deze procedure nooit of trek de stekker er niet uit! ontvanger start daarna opnieuw op en de ontvanger is voorzien van nieuw firmware.
Om er zeker van te zijn dat de receiver de nieuwste firmware goed oppakt moet men een fabriek reset uitvoeren.
Druk op Menu>settings maak uit de onderste 4 keuze’s de keuze installatie en ga naar systeem herstellen>terug naar fabrieksinstellingen, code is standaard 0000, bevestigen dit met ja, ontvanger start opnieuw op en maak keuze Nederlands, daarna maakt u de keuze volgende (niet DHCP) en vink herstellen naar uw opgeslagen instellingen aan, Let op dit dient u vooraf uitgevoerd te hebben (zie zenderlijst inlade d.m.v. usb), klik dan op volgende en alles is gereed.

Bij controle staan de nederlandse HD zenders vooraan in de lijst en de niet HD zenders achterin de lijst, is dit niet het geval en staat er een duitstallig zender op positie nummer 1, ga dan als volg te werk: druk op de knop Ok en daarna op de Blauwe toets en zie lokale zendernummer aan staan, deze moet op uit worden gezet.
 




