Cara Menjalankan Game Balap Mobil
	Jalankan file start.exe yang terdapat pada folder PROGRAM.

Setelah dijalankan, maka akan tampil halaman utama game dimana pada halaman menu utama terdapat dua tombol utama, yaitu START dan QUIT. Tombol START digunakan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya, sedangkan tombol QUIT digunakan untuk keluar dari aplikasi. Kemudian klik tombol START untuk melanjutkan proses permainan.
Setelah itu tampil halaman menu game, pada halaman menu game terdapat tiga tombol, yaitu NEXT, HELP, dan MAIN. Next digunakan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu halaman pemilihan game. Help digunakan untuk menapilkan halaman help dimana menu help berisi informasi tentang game balap mobil, “Main berfungsi untuk  kembali pada Main Menu (Halaman Utama Game). Kemudian klik NEXT untuk melanjutkan.
	Maka akan tampil halaman menu berikutnya, yaitu halaman menu pemilihan game. Pada halaman pemilihan game terdapat tiga tombol, yaitu CHAMPIONSHIP, SINGLE PLAYER, dan BACK. Tombol CHAMPIONSHIP merupakan jenis permainan pada game balap mobil, jenis permainan ini dimainkan oleh satu pemain utama yang bermain melawan mobil pemain lawan yang dijalankan oleh sistem. Untuk tombol SINGLE PLAYER juga merupakan jenis permainan juga selain championship, pada jenis permainan single player pemain utama bermain dengan melawan waktu. Tombol terakhir adalah tombol BACK yang digunakan untuk kembali pada menu sebelumnya. Klik CHAMPIONSHIP atau SINGLE PLAYER untuk masuk pada permainan balap mobil, pada kedua jenis permainan ini jalur dan komponen yang digunakan sama.
	Setelah salah satu tombol dipilih, maka masuk ke race01 dan untuk memainkannya klik tombol GO RACE.
	Setelah masuk pada permainan, maka untuk memainkannya gunakan Joystick berwarna hijau dengan bantuan mouse dengan cara men-drag Joystick sesuai arah laju mobil.
Jika permainan kalah maka akan tampil halaman pesan kalah yang dilengkapi dengan tombol RESTART yang digunakan untuk kembali memainkan pada permainan level yang sama.
	Jika menang maka akan tampil halaman pesan menang yang dilengkapi dengan tombol NEXT RACE	 yang digunakan  untuk melanjutkan permainan ke level selanjutnya.
Ketika semua level pada permainan (sampai pada level 6) telah diselesaikan dan dimenangkan maka akan tampil halaman menang semua level. Pada halaman pesan menang semua level terdapat tombol PLAY AGAIN yang digunakan untuk kembali pada halaman jenis permainan. Sehingga pemain dapa memilih jenis permainan lagi atau keluar aplikasi.

