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1. Safety 

 
1.1  Intended use 
The digital photo frame has been designed to display photos from memory device.  
Due to the great variety of products with external memory connection (USB,SD/MMC,etc.) and 
their sometimes quite manufacturer-specific functions we can neither guarantee that all devices 
will be recognized, nor that all operating options that are possible in theory will actually work. 
 
1.2 General safety instruction 

WARNING 
Do not force on the appliance. It will damage the appliance. 
 
CAUTION 
Do not spill any liquid on the appliance. 

 

2. Preparation for use 

 
2.1 Unpacking 

Unpack the appliance carefully. 
Check the package contents as described below. If any item is missing, please contact your 
reseller. 
Remove the label from the front panel carefully if present. 
 

2.2 Package contents 
The following items are including in the received package: 
1 Digital photo frame 
1 AC/DC adaptor+cable 
1 Operator manual 

 
2.3 Connecting to the mains 
Connect the adaptor plug on the adaptor cable to the DC connection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Functions 

 
 

 1  CARD SLOT 
 2  USB 
 3  5V DC 
 4  EXIT 
 5  LEFT 

 6  DOWN 
 7  ENTER 
 8  UP 
 9  RIGHT 
10  MENU 

 

4. Operation 
 
4.1 Photo 

1) When the digital photo frame is powered on for the first time it will start the picture 
slideshow when the USB or Card with pictures is inserted.  

2) Depending on the picture setting the DPF will switch to a slideshow of the pictures or to a 
single picture in browse mode or to thumbnail mode of the pictures stored on the inserted 



 

 

memory card or USB 
 
4.2 Calendar 
Select the calendar in the main menu. 
Press the ENTER button to enter the calendar. If ENTER button no press for 15seconds, it will go 
to slideshow picture. 
Left screen display the monthly calendar & date and right screen show the photos and time (If 
there is inserted the card or USB device with pictures).  
Pressing ENTER button you can change to Digital clock. On the left screen there will be displayed 
clock & date time and right screen show the photos too and pressing ENTER button again change 
screen to Analog Clock, just display analog clock & date 
 
4.3 Setting 
 
  Start up setting 
 
 4.3.1 Photo setup 
Press MENU button, press LEFT button or RIGHT button to select setting menu, press the ENTER 
button to enter.  
Press the LEFT button or the RIGHT button to select Photo Setup, press the DOWN or UP button 
to next selection. 
Press the LEFT button or the RIGHT button to select the option. 
 
Display Mode: Slideshow, Thumbnail, Browse mode 
Slideshow mode 
Select the Slideshow in the display mode. 
Exit and return to main menu and press the ENTER button to enter the PHOTO and then going to 
Slideshow picture. (If no ENTER button is pressed for 15 seconds it will go automatically to 
slideshow mode) (If there is inserted the card or USB device with pictures).  
In slideshow model it display picture automatically. You can also press LEFT or RIGHT button to 
see the previous/next picture.  
 
Thumbnail mode 
Select the Thumbnail in the display menu. 
Exit and return to main menu and press the ENTER button to enter the PHOTO and then going to 
display the Thumbnail photos. (If there is inserted the card or USB device with pictures). 
15 pieces of thumbnail photos can be display in one page and will show the picture information 
at bottom line. 
 
Browse mode 
Select the Browse mode in the display menu. 
Exit and return to main menu and press the ENTER Button to enter the PHOTO and then going to 
display the picture (If there is inserted the card or USB device with pictures). 
Just show the current picture, press LEFT or RIGHT button to see previous/next picture.. 



 

 

 
Display Ratio: Full Screen, Fit to Screen, Crop to Fill 
 
Slide show time: 5Sec. 15Sec. 30.Sec. 60Sec. 5Min.15Min. 
 
Slideshow Repeat: Repeat, Once,  
 
Slideshow effect: Offers you following Options for the Transition between two Photos: Random, 
Snake, Partition, Erase, Blinds, Random lines, Grid, Cross, Rect, Spiral, Close 
 
4.3.2Calendar Setup 
Press MENU button, press DOWN button or UP button to select setting menu, press the ENTER 
button to enter it.  
Press the LEFT button or the RIGHT button to select Calendar Setup. 
Press the DOWN button or the UP button to select the next option. 
To exit to the menu, press the EXIT button. 
 
Display Mode: Monthly Calendar, Digital Clock, Analog clock. 
Set Date: press the ENTER button to change the time, date and year.  
Clock Mode: 24hr, 12hr 
Set time: press the ENTER button to change it. 
 
4.3.3 System Setup 
Press MENU button, press LEFT button or RIGHT button to select setting menu, press the ENTER 
button to enter it.  
Press the DOWN button or the UP button to select System Setup, press the ENTER button to 
enter. 
Press the LEFT button or the RIGHT button to select the option and press DOWN button or the UP 
button to select the next option. 
To exit to the menu, press the EXIT button. 
 
Language: ENGLISH/GREECE 
Backlight: Settings from 1-5 
Brightness: Settings from 0-5 
Contrast: Settings from 0-5 
Saturation: Settings from 0-5 
Power on: setting automatically turn on: ON/OFF 
Auto boot time: setting auto turn on time 
Power off: setting automatically turn off: ON/OFF 
Auto Shut Time: setting auto turn off time 
Auto-Power Frequency: Setting from Mon to Fri. Weekend, Once, Everyday  
Default: Back to Factory settings 
Version: software version 
System upgrade: software update 



 

 

5. Technical Data 
Parameter                   Value 
Voltage                      5v-1A 
Input voltage                 100-240v/50-60hz 
USB connection              USB 2.0 compatible 
Flash memory connection      SD/MMC/MS 
Supported media formats      JPEG 
Screen size                  7” 
Aspect ratio                 4:3 
Resolution                  800*600 pixels 
Brightness          300 dc/m2 
Contrast        600 : 1 
 

Notice about recycling 
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be 

recycled and reused. 
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be 
disposed of separately from your household waste. 
Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. 
In the European Union there are separate collection systems for used electrical and 

electronic products. Please help us to conserve the environment we live in! 
 

DECLARATION OF CONFORMITY 
This product complies with the requirement of below directives: 
EMC Directive: 2004 / 108 / EC 
Low Voltage Directive (LVD): 2006 / 95 / EC 
ErP Directive: 1275/2008/EC 
Restriction of Hazardous Substance (RoHS) Directive: 2002/95/EC 
The above directives, declare that the digital photo frame is in compliance with following standards: 
EN55022:2006+A1:2007 
EN55024: 1998+A1:2001+A2:2003 
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
EN61000-3-3:2008 
EN60950-1:2006+A11:2009 
IEC 62087:2008 2nd Edition 
IEC 62301:2005 1st Edition 
IEC 62321:2008 
 
 
EXCLUSIVE IMPORTER IN GREECE: 
Amiridis – Savidis S.A. 
 33, Vas. Olgas Street – P.C. 54641 – Thessaloniki, Greece. 

Tel: +30 2310-850107, 2310-850108, Fax: +30 2310-867835 
 45 Posidonos St. – P.C. 18344 – Moschato, Athens, Greece 

Tel: +30 210 9402064, Fax: +30 210 9402137 
www.amiridis-savvidis.gr  
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1. Ασφάλεια 

 
1.1  Προβλεπόμενη χρήση 
Η ψηφιακή κορνίζα έχει σχεδιαστεί για την προβολή φωτογραφιών από συσκευή μνήμης.  
Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων με σύνδεση εξωτερικής μνήμης (USB, SD/MMC, 
κλπ.) και των διαφορετικών λειτουργιών τους ανάλογα με τον κατασκευαστή, δεν μπορούμε να 
εγγυηθούμε ότι θα αναγνωρίζονται όλες οι συσκευές ούτε ότι θα είναι δυνατή η εκτέλεση όλων 
των λειτουργιών που διαθέτουν. 
 
1.2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Μην ασκείτε δύναμη στη συσκευή. Μπορεί να την καταστρέψετε. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μη χύνετε υγρά επάνω στη συσκευή. 

 

2. Προετοιμασία για χρήση 

 
2.1 Αφαίρεση συσκευασίας 

Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευασία της συσκευής. 
Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν λείπει κάποιο 
εξάρτημα, επικοινωνήστε με το κατάστημα που αγοράσετε τη συσκευή. 
Αφαιρέστε την ετικέτα, εάν υπάρχει, από την πρόσοψη της συσκευής. 
 

2.2 Περιεχόμενα συσκευασίας 
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: 
1 Ψηφιακή κορνίζα 
1 Τροφοδοτικό AC/DC + καλώδιο 
1 Εγχειρίδιο χρήσης 

 
2.3 Σύνδεση στο δίκτυο παροχής ρεύματος 
Συνδέστε το φις του καλωδίου του τροφοδοτικού στην υποδοχή DC. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Λειτουργίες 

 
 

 1  ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ 
 2  Θύρα USB 
 3  5V DC 
 4  ΕΞΟΔΟΣ 
 5  ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

 6  ΚΑΤΩ 
 7  ENTER 
 8  ΕΠΑΝΩ 
 9  ΔΕΞΙΑ 
10  ΜΕΝΟΥ 

4. Λειτουργία 
4.1 Φωτογραφίες 

1) Όταν η ψηφιακή κορνίζα τεθεί σε σε λειτουργία για πρώτη φορά, θα ξεκινήσει την 
παρουσίαση των φωτογραφιών μόλις τοποθετηθεί η συσκευή ή η κάρτα αποθήκευσης που 
περιέχουν τις φωτογραφίες.  

2) Ανάλογα με τη ρύθμιση που έχετε επιλέξει, η ψηφιακή κορνίζα θα ξεκινήσει την 
παρουσίαση των φωτογραφιών, θα εμφανίσει μία μόνο φωτογραφία σε λειτουργία 
αναζήτησης ή μια προβολή μικρογραφιών των φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες 
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή USB. 



 

 

4.2 Ημερολόγιο 
Επιλέξτε το ημερολόγιο από το κύριο μενού. 
Για είσοδο στο ημερολόγιο πατήστε το πλήκτρο ENTER. Εάν δεν πατηθεί το πλήκτρο ENTER για 
15 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα επιστρέψει στη λειτουργία προβολής παρουσίασης. 
Η αριστερή οθόνη εμφανίζει το μηνιαίο ημερολόγιο και την ημερομηνία ενώ η δεξιά οθόνη 
εμφανίζει τις φωτογραφίες και την ώρα (Εφόσον έχετε τοποθετήσει μια κάρτα μνήμης ή 
συσκευή USB με εικόνες).  
Αν πατήσετε το πλήκτρο ENTER μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία σε "Ψηφιακό ρολόι". Στην 
αριστερή οθόνη θα εμφανιστούν η ώρα και η ημερομηνία και στην δεξιά οθόνη θα εμφανιστούν 
οι φωτογραφίες, ενώ αν πατήσετε ξανά το πλήκτρο ENTER θα αλλάξει η εμφάνιση σε 
"Αναλογικό ρολόι" και θα εμφανιστεί το αναλογικό ρολόι και η ημερομηνία. 
 
4.3 Ρυθμίσεις 
 
  Ρύθμιση έναρξης 
 
 4.3.1 Ρυθμίσεις φωτογραφιών 
Πατήστε το κουμπί MENU, έπειτα πατήστε το κουμπί LEFT (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ή το κουμπί RIGHT (ΔΕΞΙΑ) 
για να επιλέξετε το μενού που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER για είσοδο 
στη λειτουργία.  
Πατήστε το κουμπί LEFT (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ή το κουμπί RIGHT (ΔΕΞΙΑ) για να επιλέξετε τη ρύθμιση 
Photo Setup (Ρυθμίσεις φωτογραφίας) και έπειτα πατήστε το κουμπί DOWN (ΚΑΤΩ) ή UP 
(ΕΠΑΝΩ) για να μεταβείτε στην επόμενη επιλογή. 
Πατήστε το κουμπί LEFT (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ή το κουμπί RIGHT (ΔΕΞΙΑ) για να επιλέξετε τη δυνατότητα 
που θέλετε. 
 
Display Mode (Λειτουργία προβολής): Slideshow (Προβολή παρουσίασης), Thumbnail 
(Μικρογραφίες), Browse mode (Λειτουργία αναζήτησης) 
Slideshow mode (Λειτουργία προβολής παρουσίασης) 
Επιλέξτε το Slideshow στη λειτουργία προβολής. 
Τερματίστε το μενού και επιστρέψτε στο κύριο μενού και πατήστε το κουμπί ENTER για 
εισαγωγή στη λειτουργία PHOTO (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) και, στη συνέχεια, προχωρήστε στην προβολή 
παρουσίασης των φωτογραφιών. (Εάν δεν πατήσετε το κουμπί ENTER για 15 δευτερόλεπτα, η 
συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα σε κατάσταση προβολής παρουσίασης) (Εφόσον έχετε το 
τοποθετήσει την κάρτα μνήμης ή τη συσκευή USB που περιέχει τις εικόνες).  
Στην προβολή παρουσίασης η φωτογραφία θα εμφανιστεί αυτόματα. Μπορείτε επίσης να 
πατήσετε το κουμπί LEFT (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ή RIGHT (ΔΕΞΙΑ) για να δείτε την προηγούμενη/επόμενη 
εικόνα.  
 
Thumbnail mode (Λειτουργία προβολής μικρογραφιών) 
Επιλέξτε Thumbnail από το μενού προβολής. 
Τερματίστε το μενού και επιστρέψτε στο κύριο μενού και πατήστε το κουμπί ENTER για 
εισαγωγή στη λειτουργία PHOTO (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) και, στη συνέχεια, προχωρήστε στην εμφάνιση 
των φωτογραφιών σε μικρογραφία. (Εφόσον έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ή συσκευή USB 



 

 

που περιέχει φωτογραφίες). 
Κάθε σελίδα έχει δυνατότητα εμφάνισης έως και 15 μικρογραφιών φωτογραφίας ενώ οι 
πληροφορίες για τη φωτογραφία θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος. 
 
Browse mode (Λειτουργία αναζήτησης) 
Επιλέξτε Browse από το μενού προβολής. 
Τερματίστε το μενού και επιστρέψτε στο κύριο μενού και πατήστε το κουμπί ENTER για 
εισαγωγή στη λειτουργία PHOTO (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) και, στη συνέχεια, προχωρήστε στην εμφάνιση 
της φωτογραφίας (Εφόσον έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ή συσκευή USB που περιέχει 
φωτογραφίες). 
Ενώ προβάλλεται η τρέχουσα φωτογραφία, πατήστε το κουμπί LEFT (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ή RIGHT (ΔΕΞΙΑ) 
για να δείτε την προηγούμενη/επόμενη φωτογραφία. 
 
Display Ratio (Λόγος οθόνης): Full Screen (Πλήρης οθόνη), Fit to Screen (Προσαρμογή στην 
οθόνη), Crop to Fill (Περικοπή για γέμισμα) 
 
Slide show time (Διάρκεια προβολής παρουσίασης): 5Sec. (5Δευτ.) 15Sec. (15Δευτ.) 30.Sec. 
(30Δευτ.) 60Sec. (60Δευτ.) 5Min., 15Min.(5Λεπτ., 15Λεπτ.) 
 
Slideshow Repeat (Επανάληψη προβολής παρουσίασης): Repeat, Once,(Επανάληψη, Μία 
φορά,)  
 
Slideshow effect (Εφέ προβολής παρουσίασης): Σας δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες 
εναλλαγής μεταξύ δύο φωτογραφιών: Random (Τυχαία), Snake (Φίδι), Partition (Διαμέρισμα), 
Erase (Απαλοιφή), Blinds (Κουρτίνες), Random lines (Τυχαίες γραμμές), Grid (Πλέγμα), Cross 
(Σταυρός), Rect (Τετρ.), Spiral (Σπιράλ), Close (Κλείσιμο). 
 
4.3.2Calendar Setup (Ρύθμιση ημερολογίου) 
Πατήστε το κουμπί MENU, έπειτα πατήστε το κουμπί DOWN (ΚΑΤΩ) ή το κουμπί UP (ΕΠΑΝΩ) για 
να επιλέξετε το μενού που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER για είσοδο στο 
μενού.  
Πατήστε το κουμπί LEFT (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ή το κουμπί RIGHT (ΔΕΞΙΑ) για να επιλέξετε τη δυνατότητα 
Calendar Setup (Ρύθμιση ημερολογίου). 
Πατήστε το κουμπί DOWN (ΚΑΤΩ) ή το κουμπί UP (ΕΠΑΝΩ) για να επιλέξετε την επόμενη 
επιλογή. 
Για έξοδο από το μενού, πατήστε στο κουμπί EXIT. 
 
Display Mode (Λειτουργία προβολής): Monthly Calendar (Μηνιαίο ημερολόγιο), Digital Clock 
(Ψηφιακό ρολόι), Analog clock (Αναλογικό ρολόι). 
Set Date (Ορισμός ημερομηνίας): πατήστε το κουμπί ENTER για να αλλάξετε την ώρα, την 
ημερομηνία και το έτος.  
Clock Mode (Λειτουργία ρολογιού): 24hr (24ωρη), 12hr (12ωρη) 
Set time (Ρύθμιση ώρας): πατήστε το κουμπί ENTER για να αλλάξετε την ώρα. 
 



 

 

4.3.3 System Setup (Ρυθμίσεις συστήματος) 
Πατήσατε το κουμπί MENU, έπειτα πατήστε το κουμπί LEFT (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ή το κουμπί RIGHT 
(ΔΕΞΙΑ) για να επιλέξετε το μενού ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER για 
είσοδο στο μενού.  
Πατήστε το κουμπί DOWN (ΚΑΤΩ) ή το κουμπί UP (ΕΠΑΝΩ) για να επιλέξετε το στοιχείο System 
Setup (Ρυθμίσεις συστήματος) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER για είσοδο στο 
μενού. 
Πατήστε το κουμπί LEFT (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ή το κουμπί RIGHT (ΔΕΞΙΑ) για να επιλέξετε τη ρύθμιση που 
θέλετε και έπειτα πατήστε το κουμπί DOWN (ΚΑΤΩ) ή το κουμπί UP (ΕΠΑΝΩ) για να επιλέξετε 
την επόμενη δυνατότητα. 
Για έξοδο από το μενού, πατήστε το κουμπί EXIT. 
 
Language (Γλώσσα): ENGLISH (ΑΓΓΛΙΚΑ)/GREECE (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 
Backlight (Φωτισμός οθόνης): Ρυθμίσεις από 1-5 
Brightness (Φωτεινότητα): Ρυθμίσεις από 0-5 
Contrast (Αντίθεση): Ρυθμίσεις από 0-5 
Saturation (Κορεσμός): Ρυθμίσεις από 0-5 
Power on (Ενεργοποίηση): ορισμός αυτόματης ενεργοποίησης: ON/OFF 
Auto boot time (Ώρα αυτόματης ενεργοποίησης): ορισμός ώρας αυτόματης ενεργοποίησης 
Power off (Απενεργοποίηση): ορισμός αυτόματης απενεργοποίησης: ON/OFF 
Auto Shut Time (Ώρα αυτόματου τερματισμού λειτουργίας): ορισμός ώρας αυτόματου 
τερματισμού λειτουργίας 
Auto-Power Frequency (Συχνότητα αυτόματης ενεργοποίησης): Ορισμός από Δευτ. έως 
Παρασκ. Weekend (Εβδομαδιαία), Once (Μία φορά), Everyday (Καθημερινά)  
Default (Προεπιλογή): Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 
Version (Έκδοση): έκδοση λογισμικού 
System upgrade (Αναβάθμιση συστήματος): ενημέρωση λογισμικού 
 
 
 
 

5. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Παράμετρος                   Τιμή 
Τάση                      5v-1A 
Τάση εισόδου                 100-240v/50-60hz 
Σύνδεση USB              Συμβατό με σύνδεση USB 2.0 
Σύνδεση με κάρτα μνήμης flash      SD/MMC/MS 
Μορφές μέσων που υποστηρίζονται      JPEG 
Μέγεθος οθόνης                  7” 
Αναλογία εικόνας                 4:3 
Ανάλυση                  800*600 pixels 
Φωτεινότητα          300 dc/m2 
Αντίθεση        600 : 1 



 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
                                                               Α.Μ.Π. 00510 

(ΠΔ 117/2004) 
Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών     
προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να 
ξαναχρησιμοποιηθούν. 
Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος 

της ζωής  
τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα 
σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο 
απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης 
συσκευών προς ανακύκλωση. 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC Directive: 2004 / 108 / EC 
Low Voltage Directive (LVD): 2006 / 95 / EC 
ErP Directive: 1275/2008/EC 
Restriction of Hazardous Substance (RoHS) Directive: 2002/95/EC 
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι η ψηφιακή κορνίζα F&U συμμορφώνεται με τα 
παρακάτω πρότυπα: 
EN55022:2006+A1:2007 
EN55024: 1998+A1:2001+A2:2003 
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
EN61000-3-3:2008 
EN60950-1:2006+A11:2009 
IEC 62087:2008 2nd Edition 
IEC 62301:2005 1st Edition 
IEC 62321:2008 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
 Βασ. Όλγας 33 – T.K. 54641 – Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835 
 Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο 

Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137 
 www.amiridis-savvidis.gr  
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