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WELCOME TO ROYAL 
JORDANIAN'S WORLD OF 
ENTERTAINMENT

  أهاًل بكم يف عالم من الترفيه
على منت طائرات امللكّية األردنّية

نقدم لكم أفضل األفالم، أجمل ما يقدمه التلفاز، ألعابًا ممتعة 
وطيفًا من الصوتيات واألغاني، كل هذا على شاشات اللمس 

احلديثة وأجهزة التحكم سهلة االستخدام، لتستمتعوا بالقنوات 
الترفيهية املختلفة بكل سهولة.

اآلن، تصّفح مجلة Sky Cinema لتّطلع على القائمة املتاحة 
خالل رحلتك.

مع أمنياتنا لك برحلة سعيدة وممتعة.

We have the latest and greatest movies, the best 
of TV and fun games, as well as an audio variety 
to rock or relax to.
With our modern touchscreens and easy-to-use 
handsets, enjoy countless channels of on-
demand entertainment all under your control.
Now, browse through our Sky Cinema magazine 
to know what’s playing on your flight.

We wish you an enjoyable journey!
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األنظمة

لوح التحكم بالفيديو متاح أثناء مشاهدة 
الفيديو. املس الشاشة أو اضغط على 

أزرار االجتاه على جهاز التحكم اليدوي 
لتفعيل التحكم بالفيديو.

The video control panel is 
available while watching a video. 
You may enable the panel by 
touching the screen or pressing 
the handset arrow keys.

ميكنك استخدام شاشة اللمس أو جهاز 
التحكم اليدوي للتحكم. اضغط بلطف 
على الشاشة أو استخدم جهاز التحكم 

عن بعد الختيار قناتك املفضلة.

الستخدام جهاز التحكم اليدوي، 
اضغط على أزرار األسهم لتفعيل 

 SELECT االختيار املتنقل وعلى الزر
لتفعيل التصنيف املختار.

You may either use the 
touchscreen or the handset to 
navigate. Gently touch the screen 
or use the handset to select your 
desired channel.

With the handset, use the arrow 
keys to highlight the selectable 
buttons, and then simply press 
SELECT to select the highlighted 
button.

Numbers indicating names of buttons:

1- Audio track language-selection buttons

2- Full screen mode button

3- Brightness adjustment buttons

4- Player control buttons

5- Volume control buttons

1 2 3 4 5

األرقام تشير إلى أسماء األزرار:
أزرار اختيار اللغة املسموعة  -1

منط تكبير الشاشة  -2
زر تعديل إضاءة الشاشة  -3

أزرار التحكم مبشغل الفيديو  -4
أزرار رفع/ خفض مستوى الصوت  -5

B787 Dreamliner
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أزرار التصفح  -1
زر تشغيل/ إطفاء الشاشة  -2

زر االختيار  -3
القائمة الرئيسية  -4
التحكم بالصوت  -5
إضاءة الشاشة  -6

تفعيل/ إلغاء: استدعاء أحد أفراد    -7
الطاقم     

برنامج مسار الرحلة  -8
أزرار التحكم باملشغل  -9
أزرار التحكم باأللعاب  -10

1- Arrow buttons to navigate

2- Screen ON/OFF button

3- Select button

4- Main menu

5- Volume control

6- Screen brightness

7- Call attendant: Turns 

 attendant call ON/OFF

8- Flight path button

9- Player control buttons

10- Game control buttons

تشغيل مستمر  -1
خلط  -2

التحكم بتشغيل املواد املسموعة  -3
الصوت  -4

1- Loop

2- Shuffle

3- Control audio playback

4- Volume

Use the media control buttons 
on the controller or the moving 
highlight on the screen to control 
the audio.

استخدم أزرار التحكم على اجلهاز اليدوي 
أو التفعيل املتنقل على الشاشة للتحكم 

باملواد املسموعة.

1
3
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1 2 3 4

استبيان إلكتروني
نود لفت انتباهكم إلى االستبيان 

اإللكتروني اخلاص على شاشاتكم والذي 
.787 Dreamliner يتعلّق بطائرة

نرجو منكم املشاركة به من خالل اختيار 
RJ Info من الشاشة الرئيسية.

On-Screen Survey

We would like to draw your
attention to our special on-screen 
survey application for the 787 
Dreamliner.

Please complete it by clicking “RJ 
Info” from the main menu.

B787 Dreamliner
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Use your handset’s MODE button to navigate to 
three options:
1 Audio Broadcast: CD-quality audio streaming
2 Video Broadcast: Video entertainment plus  

moving map
3 Audio/Video On Demand: Audio, video and 

games with pause, restart and fast-forward 
options

In the MODE setting, press 
the CH up and down buttons 
to cycle through programs. 
The MODE icon and channel 
number are shown in the 
handset’s display window.

Press TAB to advance the on-
screen red focus ring. Press ENT 
or PLAY to play the selected 
title. Press HOME to go to the 
Main Menu, BACK to go to the 
previous screen and VOL up and 
down to adjust audio levels. 

 CH اضغط زّري ،MODE يف إعدادات
لألعلى ولألسفل للتغيير بني البرامج. 

أيقونة MODE ورقم القناة ظاهرة على 
شاشة اجلهاز اليدوي.

استخدم زر MODE املوجود على اجلهاز لتختار واحداً من 
اخليارات الثالثة:

Audio Broadcast: صوتيات بجودة األقراص املدمجة  1
Video Broadcast: مقاطع الفيديو، باإلضافة خلريطة   2

متحركة
Audio/Video On Demand: صوتيات، فيديو وألعاب،   3

مع إمكانية اإليقاف املؤقت، إعادة التشغيل والتقدمي 
السريع

اضغط TAB لتحريك قرص االختيار 
 PLAY أو ENT األحمر. يرجى ضغط

لتشغيل العنوان املختار. اضغط 
HOME للعودة إلى القائمة الرئيسية. 

اضغط BACK للعودة إلى الشاشة 
 DOWN أو UP السابقة. اضغط

لتعديل درجة الصوت.

A319, A320, A321
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To play games, rotate the 
handset as shown to act as a 
traditional game controller with 
A, B, X and Y buttons. 

-For more information, refer to 
the HELP icon on your screen.

-System not available on 
flights of less than one hour. 
Touchscreen available on board 
selected flights.

يرجى التأكد من إعادة وضع اجلهاز 
اليدوي ملكانه الصحيح بعد االستخدام 

كما هو مبنّي )الشاشة للخارج(.

Please make sure to correctly 
stow away the handset 
after use, as shown (screen 
outwards).

-ملزيد من املعلومات، يرجى العودة أليقونة 
HELP على شاشتك.

-النظام غير متوفر على الرحالت التي تقل 
مدتها عن ساعة واحدة. تتوفر شاشات اللمس 

على رحالت مختارة فقط.

للعب لعبة، أِدر اجلهاز اليدوي كما هو 
مبنّي ليصبح يد حتكم تقليدية مع أزرار 

.Yو X ،B ،A

A319, A320, A321






