
cable (e.g. USB cable), and a ruler. Then, follow these step-by-step 
instructions.

If you’re using tailor’s measuring tape, align the left side of the 
measuring tape behind your left ear as shown in the picture.

Hold the end of the cable still on the left side and pull the right side 
along the back of your head until it meets your right ear. Identify 
the point where the right side and your right ear meet and 
remember your measurement. You could also use a cable for this 
as shown in the visual.

1.

2.

3.

4.

* Please note each head size and shape is unique so recommended measurements may vary slightly. If you’re unsure, the standard 
   size of Openrun is recommended. For additional assistance, please visit our Help Center.

If you’re using tailor’s measuring tape, please identify the measurement. If you’re using a cable, please 
straighten the cable and measure it with a ruler.

Standard Size: If your measurement is more than 9.25 inches (23.49 cm)
OpenRun Mini: if your measurement is 9.25 inches (23.49 cm) or less

Measure from this
point (half ear length)
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Let’s Find Your Perfect Fit!
Using Household Items
Hãy tìm kích thước phù hợp với bạn!
Sử dụng các vật dụng tại nhà

Đo từ điểm này
(một nửa chiều dài tai)

Sử dụng thước dây may đo, hoặc có thể thay thế bằng dây cáp 
bất kì (ví dụ: cáp USB) và một cây thước. Sau đó, thực hiện theo 
các bước hướng dẫn sau.

Nếu sử dụng thước dây, đặt đầu trái của thước vào vị trí sau tai 
trái như hình vẽ.

Giữ cố định đầu trái của thước và kéo vòng qua đầu đến khi 
chạm tai phải của bạn. Xác định điểm thước chạm tai phải và 
ghi nhớ số đo của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng dây cáp để 
thực hiện các bước trên theo hình minh họa.

Nếu bạn sử dụng thước dây, hãy ghi nhớ số đo của mình. Nếu sử dụng dây cáp, bạn hãy duỗi thẳng 
dây cáp và do bằng thước để xác định số đo.

Kích thước phù hợp với bạn là…
Size tiêu chuẩn: nếu số đo của bạn hơn 23.49 cm (9.25 inch)
OpenRun Mini: nếu số đo của bạn là 23.49 cm (9.25 inch) hoặc nhỏ hơn

Vui lòng lưu ý mỗi kích thước và hình dáng đầu là khác nhau nên kích thước gợi ý có thể thay đổi một chút. Nếu bạn không chắc chắn, bạn nên 

sử dụng kích thước tiêu chuẩn của OpenRun. Để được hỗ trợ thêm, bạn vui lòng ghé thăm Trung tâm Hỗ trợ.

*
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Cut out the tool. Begin measuring by aligning the left side of the tool 
(L) behind your left ear. Then, pull the right side of the tool (R) along 
the back of your head until it meets your right ear. Make a crease at 
the point where the right side and your right ear meet.

(Double check that it’s printed at 100% by placing a credit or ID card in 

Standard Size: If the crease is to the right of the marked line
OpenRun Mini: If the crease is on or to the left of the marked line

*Please note each head size and shape is unique so measurements may vary slightly. If you’re unsure, the 
standard size of OpenRun is recommended. For additional assistance, please visit our Help Center.

tool printed at 100%.

Measure from this

Let’s Find Your Perfect Fit!
Printable Tool
Hãy tìm kích thước phù hợp với bạn!
Dụng cụ in

In trang này ở kích thước 100%. Không thu phóng.
(Kiểm tra lại liệu trang được in ở kích thước 100% chưa, bằng cách đặt thẻ ID hoặc 
thẻ tín dụng vào khung bên dưới. Nếu hoàn toàn trùng khớp, bạn có thể thực hiện 
các bước tiếp theo.)

Đặt thẻ ID hoặc tín dụng tại đây để chắc 
chắn công cụ được in ở kích thước 100%

Cắt riêng dụng cụ khỏi trang in. Bắt đầu đo bằng cách đặt đầu trái của dụng 
cụ (L) phía sau tai trái. Sau đó kéo đầu phải của dụng cụ (R) sau đầu đến khi 
chạm tai phải của bạn. Tạo một nếp gấp tại điểm dụng cụ chạm tai phải

Kích thước phù hợp với bạn là…
Size tiêu chuẩn: nếu số đo của bạn hơn 23.49 cm (9.25 inch)
OpenRun Mini: nếu số đo của bạn là 23.49 cm (9.25 inch) hoặc nhỏ hơn

Vui lòng lưu ý mỗi kích thước và hình dáng đầu là khác nhau nên kích thước gợi ý có thể thay đổi một chút. 

Nếu bạn không chắc chắn, bạn nên sử dụng kích thước tiêu chuẩn của OpenRun.

*

Đo từ điểm này
(một nửa chiều dài tai)


